KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT serta atas
segala rahmat dan karunia-Nya pada penulis, akhirnya penulis dapat
menyelesaikan penyusunan Tesis dengan judul “ Komunikasi Antar Pribadi Guru
Bimbingan Konseling (BK) dengan Siswa Pelaku Perundungan (Studi Kasus di
SMK XYZ Jakarta Selatan)
Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk
memeperoleh gelas Master Ilmu Komunikasi pada Program Studi Magister Ilmu
Komunikasidi Program Pasca Sarjana Universitas Mercu Buana Jakarta.
Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pola komunikasi antar pribadi,
intensitas komunikasi antar pribadi dan keterampilam komunikasi antar pribadi
guru BK dengan siswa pelaku perundungan di SMK XYZ Jakarta Selatan.
Penulis menyadari bahwa Tesis ini dapat diselesaikan dengan dukungan
dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan
terimakasih kepada semua pihak yang baik secara langsung ataupun tidak
memberikan kontribusi dalam penyelesaian karya ilmiah ini. Secara khusus
penulis menyampaikan terimakasih kepada Bapak Ponco Budi Sulistyo, Mcomm,
Phd sebagai dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan
penulis dari awal hingga selesainya Tesis ini. Penulis juga menyampaikan
terimakasih kepada Dr. Ahmad Mulyana, M.Si, selaku Ketua Program Studi
sekaligus dosen penelaah pada seminar proposal dan seminar hasil, Dr. Heri
Budianto, M.Si selaku Penguji Ahli pada saat Sidang Tesis, Prof. DR. Ir. Didik J.
Rachbini selaku Direktur Program Pasca Sarjana, beserta segenap jajarannya yang
telah berupaya meningkatkan situasi kondusif di Program Pasca Sarjana
Universitas Mercu Buana Jakarta.
Tak lupa penulis juga beterimakasih kepada seluruh dosen dan staf
administrasi Prodi Magister Ilmu Komunikasi, seluruh sahabat mahasiswa
Magister Ilmu Komunikasi angkatan 2016 khususnya rekan-rekan “Tabuls Squad”
(Dessy, Ayu, Ekky, Herbert, Jonah, Chania, Sendhy,Lou,Sonya dan Erdi) yang
telah banyak memberikan motivasi dan dorongan sepanjang masa penyelesaian
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Tesis ini. Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tuaku
yang penuh kasih Bapak Kicuk Sutrisno dan Ibu Osah, suamiku Mulyadi dan
anak-anak tercinta Diva Lovelia Widitami Putri dan Callista Queenly Widi Putri
yang dengan penuh kasih sayang dan kesabarannya mendampingi penulis hingga
penulis sampai pada titik ini. Kiranya hasil penulisan ini dapat memberi
sumbangsih dalam masalah perkembangan komunkasi pendidikan di Indonesia.
Penulis
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