KATA PENGANTAR
Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan
karunianya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Salawat beserta
salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW,
kepada para keluarga,para sahabat,hingga kepada umatnya hingga akhir
zaman,amin.
Peneliti mengajukan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan
bidang studi Public Relation Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana.
Judul skrips ini ialah “Konsep Diri Drag Queen dan Interaksi dengan
Lingkungan Keluarga (Studi Fenomenologi)”. Dalam menyelesaikan skripsi
peneliti banyak mengalami hambatan. Namun dengan adanya dukungan moril
maupun materil dari berbagai pihak yang terlibat membuat peneliti merasa yakin
dan mampu dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
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Jakarta, 19 Agustus 2019
Peneliti,
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v

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

