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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Segala puji bagi Allah SWT penulis panjatkan atas limpahan rahmat dan
nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan
penelitian guna memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana S1 pada Fakultas Ilmu Komunikasi Bidang Studi Broadcasting di Universitas
Mercu Buana. Laporan penelitian ini berjudul “Persepsi Masyarakat terhadap
Tayangan Kontes Dangdut Indonesia 2018 di MNC TV”.
Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas
segala doa, dukungan, motivasi, bimbingan, dan bantuan yang tak terhingga
dalam proses penyusunan laporan penelitian ini kepada :
1.

Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Thomas Yohari dan Ibu Miftahul Jannah
yang senantiasa memberi bantuan, do’a dan dukungan sampai penelitian ini
selesai.

2.

Suami tercinta, Kevin Serge DeVaux yang telah memberikan dukungan baik
moril maupun materil sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.

3.

Bapak Drs. Dadan Iskandar, M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah
meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sampai penelitian ini selesai
dan juga selaku sekretaris Bidang Studi Broadcasing Universitas Mercu Buana.

4.

Ibu Dr. Agustina Zubair M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi.

5.

Bapak Drs. Abdul Rahman, MM., M.Si., dan Bapak Ponco Budi Sulistyo, Ph.D
selaku wakil Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi.

6.

Bapak Afdal Makkuraga, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Bidang Studi
Broadcasting.

7.

Bapak Rahmadya Putra, M.Si. selaku sekretaris Bidang Studi Broadcasting.

8.

Bapak Dr. Syaifuddin, M.Si. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah
meluangkan waktunya untuk membimbing saya selama saya kuliah di Mercu
Buana
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9.

Dosen-dosen Universitas Mercu Buana yang tidak bisa saya sebutkan satu per
satu, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan dari awal perkuliahan hingga
akhirnya penelitian ini dapat diselesaikan.

10. Pihak-pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah
membantu dalam proses penyelesaian penelitian ini.
Penulis memahami sepenuhnya bahwa laporan penelitian ini tak luput dari
kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangan diharapkan
demi perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan penelitian ini dapat
memberikan inspirasi bagi para pembaca untuk melakukan hal yang lebih baik lagi
dan semoga laporan penelitian ini bermanfaat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa.
Wassalamualikum Wr. Wb.

Jakarta, Januari 2019
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