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Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas
segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan
Tesis yang berjudul: Peran Dukungan Kelompok Pada Selective Exposure
Tentang Pornografi Melalui Internet di Kalangan Santri Pesantren Modern XYZ
di Kota Tangerang.
Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk
memperoleh gelar Master Ilmu Komunikasi pada Program Studi Magister Ilmu
Komunikasi di Program Pascasarjana Universitas Mercu Buana Jakarta. Penelitian
ini mengkaji tentang pengaruh dukungan kelompok pada selective exposure
pornografi di kalangan Santri Pesantren Modern di Kota Tangerang.
Penulis sadar sepenuhnya bahwa Tesis ini hanya bisa diselesaikan karena
dukungan, support, masukan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu
penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung
dan tidak langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian karya ilmiah ini.
Secara khusus pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima
kasih kepada: Dr. Inge Hutagalung, sebagai dosen pembimbing yang telah
membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan Tesis ini dari awal
hingga Tesis ini dapat diselesaikan. Penulis juga berterima kasih kepada Dr. Heri
Budianto, selaku penguji pada Seminar Proposal dengan masukan-masukan
berharganya, Prof., Dr. Ing Mudrik Alaydrus Direktur Program Pascasarjana,
beserta segenap jajarannya yang telah berupaya meningkatkan situasi kondusif di
Program Pascasarjana Universitas Mercu Buana Jakarta.
Ucapan terima kasih juga tak lupa penulis sampaikan kepada Ketua
Program Studi Pascasarjana Ilmu Komunikasi Mercu Buana Jakarta, Dr. Ahmad
Mulyana untuk dukungannya baik moril maupun materiil sehingga Tesis ini dapat
penulis selesaikan sesuai dengan waktu yang ditargetkan . Kepada seluruh dosen
dan staf administrasi Prodi Magister Ilmu Komunikasi , termasuk rekan-rekan
mahasiswa yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga penulis dapat
menyelesaikan Tesis ini penulis mengucapkan banyak terima kasih.
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Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga khususnya
istri tercinta Dian Herdiana yang tidak henti memberikan dukungan lahir bathin ,
yang dengan penuh kasih sayang dan kesabarannya mendorong penulis untuk
menyelesaikan karya ilmiah ini. Penulis berharap tulisan ini juga mampu
memberikan masukan untuk masyrakat pada umumnya. Amien YRA
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