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KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya,
sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal skripsi ini dalam rangka
memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ilmu
Komunikasi Universitas Mercubuana dengan judul “Pola Komunikasi Guru
dengan Murid dalam mencegah terjadinya kenakalan remaja (di SMA
Negeri 32 Jakarta)”.
Selama proses penulisan proposal skripsi ini tentunya banyak sekali menerima
bantuan, bimbingan, dorongan, support, dan nasihat dari berbagai pihak. Sehingga
proposal skripsi penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik Oleh karena itu
dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :
1.

Dr. Ahmad Mulyana, M.Si Selaku Dosen Pembimbing Skripsi

2.

Dr. Agustina Zubair, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi
Universitas Mercu Buana, Jakarta

3.

Dr. Elly Yuliawati, M.Si selaku Kaprodi Public Relations Universitas
Mercu Buana, Jakarta.

4.

Ali chotib ayah saya dan Mukirowati ibu saya yang tak henti-hentinya
selalu berdoa demi keberhasilan saya dan selalu memberikan kasih
sayang yang tak terbatas dan tak bisa dibayar dengan apapun.

5.

Refianih Pontoh, Kekasih saya yang selalu memberikan semangat dan
menemani dalam penulisan Skripsi ini. Terima kasih untuk semua
waktu dan perhatianmu semoga kelak kita dapat meneruskan
hubungan ini ke jenjang pernikahan kelak, Amin.
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6.

Seluruh teman-teman seperjuangan dan seangkatan penulis (PR 2013)
yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas
dukungannya selama ini. Semoga sukses.

7.

Ibu Nur Evi Rakhmawati, S. Pd. (Wakil Kesiswaan SMA Negeri 32

Jakarta), Ibu Gema Mauludina S. Pd ( Guru Bimbingan Konseling
SMA Negeri 32 Jakarta), dan Alpin siswa SMA Negeri 32 Jakarta.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan,
dikarenakan keterbatasan wawasan penulis. Oleh karena itu, penulis dengan
rendah hati memohon maaf atas kekurangan dan kelemahan yang terdapat pada
proposal skripsi ini, penulis berharap kritik dan saran yang bersifat membangun
demi kesempurnaan penulis ini. Akhir kata penulis berharap proposal skripsi ini
dapat berguna menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi pembaca.
Wassalamualaikum wr.wb.
Jakarta, 28 Desember 2018

Affan Putra Rachmatullah
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