KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji bagi Allah SWT, tuhan semesta
alam yang karena limpahan rahmat dan kasih sayang-Nyalah proposal penelitian
dengan judul “Hambatan Kompetensi Komunikasi Antarbudaya Pekerja Tambang
Bugis Desa Batu Belubang, Bangka” ini bisa terselesaikan dengan baik. Shalawat
dan salam juga tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW, suri tauladan terbaik
untuk seluruh manusia, semoga beliau berkenan memberi syafaat bagi kita
sekalian di akhirat kelak.
Melalui tulisan ini, peneliti hendak mengucapkan terima kasih yang tak
terhingga kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan sehingga
proposal penelitian ini dapat diselesaikan, di antaranya :
1. Ibu Dr. Agustina Zubair, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi
sekaligus pembimbing tugas akhir, atas pencerahan dan semangat yang
terus ditularkan selama masa bimbingan
2. Ibu Eka Perwitasari Fauzi, M.ED selaku dosen pembimbing saya yang
sudah banyak memberikan masukan serta arahan untuk saya
3. Dr. Afdal Makkuraga Putra M. Si, ketua bidang studi Broadcasting atas
segala bimbingan yang telah diberikan
4. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana yang
tak dapat peneliti sebutkan satu persatu namanya. Semoga Allas SWT
memberikan balasan yang setimpal atas segala jasa dan kebaikan yang
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telah ibu/bapak dosen lakukan selama menjadi pendidik di Fakultas Ilmu
Komunikasi
5. Kepada kedua orang tua dan keluarga tercinta yang telah mendidik dan
mendoakan peneliti di setiap harinya, Bapak Solong dan Ibu Zainab,
semoga tugas akhir ini dapat menjadi salah satu pembawa kebahagiaan di
hari-hari Ibu dan Bapak
6. Kepada Saudari Kurnia Beti, yang telah bersdia membantu peneliti dalam
penulisan skripsi ini.
7. Kepada sahabat sugar, terima kasih sudah Bersama ku kurang lebih 3,5
tahun, semoga kita tetap selalu Bersama
8. Teman-teman mahasiswa Broadcasting angkatan 2015 yang tetap setia
saling memberikan semangat dan dukungan satu sama lain hingga hari ini
Dengan segala kerendahan hati, peneliti momohon maaf apabila
ditemukan

kekeliruan

dalam

proposal

penelitian

ini.

Peneliti

sangat

mengharapkan saran dan kritikan yang membangun demi perbaikan terhadap
penelitian ini, juga demi untuk pijakan bagi peneliti dalam melakukan penelitianpenelitian selanjutnya.

Jakarta, 20 Februari 2019
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