KATA PENGANTAR

Bismillahirahmaanirrahiim…
Assalamu’alaykum Warahmatullahi Wabarakaatuh…
Alhamdulillahirobbil‘alamiin peneliti panjatkan kehadirat Allah Subhana
wa ta’ala atas rahmat dan karunia-Nya, memberikan kekuatan dan kesabaran serta
jalan kemudahan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan proposal skripsi ini
dengan baik. Adapun proposal skripsi yang diteliti berjudul: “KONSEP DIRI
DAN GAME ONLINE ” (Studi Deskriptif Konsep Diri Pemain Game Online
Mobile Legends : Bang-Bang di Universitas Mercu Buana Meruya Jakarta
Barat Jurusan Broadcasting Angkatan 2014)
Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memenuhi penilaian pada
semester ganjil tahun akademik 2018/2019 dan untuk memperoleh Gelar Sarjana
Strata (S-1) Komunikasi Bidang Broadcasting di Universitas Mercu Buana.
Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan proposal skripsi ini tanpa bimbingan
dan dorongan dari semua pihak, maka pembuatan proposal skripsi tidak dapat
berjalan dengan baik. Banyak pihak-pihak yang telah membantu peneliti dan
memberikan segala dukungan baik moral dan materil dalam proses penyelesaian
proposal skripsi. Oleh karena itu pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati
peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar- besarnya kepada :
1. Ibu Rika Yesicca Rahma, M.Ikom Selaku dosen pembimbing akademik
peneliti pada jurusan Broadcasting yang telah banyak membantu peneliti untuk

http://digilib.mercubuana.ac.id/

memberikan arahan, masukan, membuka kerangka berpikir peneliti yang luas dan
senantiasa memotivasi peneliti untuk dapat selalu mengembangkan segala
kemampuan yang peneliti miliki dalam mengembangkan ilmu komunikasi
khususnya pada bidang studi Broadcasting.
2. Ibu Feni Fasta, S.Ikom, M.Si Selaku dosen dalam mata kuliah riset media
pada jurusan Broadcasting yang juga telah membantu memberikan masukan
kepada peneliti untuk dapat mengembangkan kemampuan dalam mengembangkan
ilmu komunikasi khususnya pada bidang studi Broadcasting.
3. Bapak Morissan, SH, MA. selaku penguji ahli sidang proposal dan sida
ng akhir sekaligus dosen di Universitas Mercu Buana yang banyak membantu
dalam memberikan pengajaran, masukan dan saran dalam pembuatan skripsi.
4. Bapak Rahmadyah Putra Nugraha S, S.Sos., M.Si. selaku ketua sidang
akhir sekaligus dosen di Universitas Mercu Buana yang banyak membantu dalam
memberikan pengajaran, masukan dan saran dalam pembuatan skripsi.
5. Bapak Suharyono dan Ibu Marwiyah, kedua orang tua saya khususnya
Ibu tercinta yang tidak pernah lelah mendoakan segala hal yang terbaik bagi saya
dan memberikan semangat, dukungan kepada saya untuk terus berjuang dalam
menjalani dan menyelesaikan segala tugas untuk dapat meraih gelar Sarjana S1
dengan nilai yang terbaik.
6. Kakak saya tercinta, Nurul Putri Indah Wahyuni yang selalu berusaha
memberikan hiburan dan saling menyemangati dalam menyelesaikan tugas serta
menjadikan saya termotivasi untuk menjadi adik yang bisa dibanggakan.
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7. Untuk semua para sahabat tercinta dari Group Broadcasting 25, CABE
GELONGGONGAN, MUKRONG, ALUMNI SMPN 112, ALUMNI SDN 01
PAGI, PLO MOESLEM BROTHERH SMKN 56, serta semua teman-teman yang
tidak dapat disebutkan satu per satu, yang tidak lepas dari saling mendoakan,
memberikan semangat dan dukungan untuk penyelesaian proposal skripsi ini.
8. Dan untuk Andriani Dyah Arum yang dimanapun hatimu sekarang, kamu
adalah sebuah alasan untukku tetap bertahan melanjutkan studi sampai
menyelesaikan skripsi ini.
Peneliti sangat menyadari bahwa banyak kekurangan dalam proposal skripsi
ini, baik dari materi maupun teknik penyajiannya, hal ini mengingat masih
kurangnya pengalaman dan terbatasnya informasi yang didapat peneliti. Oleh
karena itu, kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan proposal skripsi
ini sangat peneliti terima dengan tangan terbuka.
Akhirnya peneliti ingin mengucapkan terima kasih atas semua bimbingan,
dan dukungan serta kemurahan hati dari semua pihak. Semoga mendapatkan
balasan yang terbaik dari Allah Subhana wa ta’ala. Aamiiiin....
Wassalamu’alaykum Warahmatullahi Wabarakaatuh…

Jakarta, 26 Januari 2019

Nurul Imam Raharjo
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