KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb
Alhamdulillahi rabbil‘alamin, dengan segala kerendahan hati, peneliti
panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas izin, rahmat serta
hidayahNya, penulisan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “Pola Komunikasi Anak
Rantau dalam Memaknai Perayaan Hari Ibu” Studi Fenomenologi pada Mahasiswa
Public Relations Universitas Mercu Buana Menteng dapat diselesaikan.
Penulisan Skripsi penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu
syarat program strata I pada jurusan public relations di Universitas Mercu Buana
Menteng Jakarta pusat.
Dalam penyusunan Skripsi Penelitian ini, peneliti sadar bahwa masih ada
kekurangan baik dari teknik pembahasan, penyajian maupun isi dan bobotnya,
maka dari itu peneliti dengan lapang hati menerima kritik dansaran yang
membangun. Peneliti juga banyak mendapat tantangan dan hambatan akan tetapi
dengan bantuan dari berbagai pihak tantangan itu bisa teratasi. Dalam
perjalanannya menyelesaikan skripsi penelitian ini peneliti dibantu oleh banyak
pihak, karena bimbingan dari mereka peneliti dapat menyelesaikan Skripsi
Penelitian ini dengan tepat pada waktunya.
Maka dari itu Peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak
yang telah membantu dan mendukung peneliti dalam menyelesaikan Skripsi
Penelitian. Ucapan terimakasih terutama Peneliti ucapkan kepada :
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1. Keluarga tercinta terutama orang tua, Ibu Siti Aminah dan Bapak Alm Sri
Siyanto, atas dukungan doa dan semangatnya yang selalu diberikan kepada
peneliti dalam kondisi apapun dan bagaimanapun.
2. Ibu Syerli Haryati. S.S, M.Ikom selaku Dosen Pembimbing peneliti yang
selalu membimbing dan memberikan masukan yang membangun kepada
peneliti sejak awal sampai peneliti menyelesaikan Penulisan Skripsi
Penelitian ini.
3. Ibu Dr. EllyYuliawati, M.Si. selaku ketua bidang Jurusan Public Relations
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana
4. Bapak Farid Hamid, M.Si. selaku Kaprodi jurusan Public Relations Fakultas
Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana
5. Bapak Ponco Budi Sulistyo M.Comn, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu
Komunikasi Universitas Mercu Buana.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi jurusan Public Relations
Universitas Mercu Buana yang telah memberikan banyak ilmunya kepada
peneliti dari semester 1 sampai semester 8 sehingga peneliti dapat
menyelesaikan Skripsi Penelitian ini.
7. Hellen Consinta Howard yang telah membantu dan mendukung peneliti
dalam menyelesaikan Skripsi Penelitian ini dengan tepat waktu.
8. Keluarga Cemara yang telah memberikan dukungan dan semangat setiap
saat kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi
penelitian ini dengan tepat waktu.
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9. Keluarga besar Public Relations 2015 terutama teman berjuang bersama
Viviyani, Angelia, Anita Sihombing, Anselma Carla, Upie Barliana, Haidir
Ali, Gilang Prakarsa, Slamet Prihatin, Vivi Kusumastuti, Novinda Tri
Hastuti, Lusiana Ulfah dan Clara Santa Septiani, yang tiada henti
memberikan semangat dan doa serta semangat kepada peneliti sehingga
peneliti dapat menyelesaikan skripsi penelitian ini dengan tepat waktu.
10. Semua Informan dan Key Informan yang telah memberikan waktunya untuk
melakukan wawancara dengan peneliti sehingga skripsi penelitian ini dapat
diselesaikan tepat pada waktunya.
Akhir kata, semoga Skripsi penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada
kita sekalian, peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan oleh karena itu
kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan.

Jakarta, 2019

Feri Agustyan
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