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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikumWr. Wb, 

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat 

dan karunia-Nya sehingga dengan keringat yang bercucuran, waktu dan semua 

perjuangan, peneliti dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini  dengan judul 

“Hubungan Terpaan Acara Tupperware She Can di Trans 7 dengan Persepsi 

Ibu Rumah Tangga”. 

Peneliti menyadari sepenuhnya dalam penulisan tugas akhir ini masih banyak 

keterbatasan baik ilmu, kemampuan dan saran yang dimiliki,  sehingga tugas akhir ini 

mungkin masih jauh dari sempurna. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak 

sangat peneliti harapkan. 

Pada kesempatan ini, secara khusus peneliti  menyampaikan terimakasih dari 

hati yang terdalam kepada yang tercinta, terkasih, tersayang, dan terhormat Ibu dan 

Bapak, orang tua tercinta yang memberikan dorongan lahir dan batin serta bantuan 

moril dan materil yang tidak dapat terhitung. 

Pada kesempatan ini juga dengan segala kerendahan hati peneliti 

mengucapkan terimakasih secara tulus dan ikhlas kepada: 
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1. Alloh SWT dengan Rahmat dan juga Ridho-Nya, peneliti dapat 

menyelesaikan tugas akhir ini semaksimal mungkin dan selalu melaksanakan 

apa yang diperintahkan sesuai dengan ajaran agama Islam. 

2. Bapak Dr. O. Hasbiansyah, Drs., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Islam Bandung yang senantiasa selelu memberikan 

pelajaran yang baik untuk seluruh mahasiswa fakultas ilmu komunikasi dan 

demi kemajuan bersama. 

3. Bapak Dr. Oji Kurniadi., Drs., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Islam Bandung atas semua kebijakan yang telah 

diberikan kepada kami selaku mahasiswa, sehingga tugas akhir ini dapat 

terselesaikan.  

4. Ibu Hj. Tia Muthiah Umar, S.Sos., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas 

Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung atas semua kebijakan, masukan 

dan yang selalu mengajarkan hal baik kepada mahasiswa. 

5. Kedua Orang Tua yang peneliti cintai dan sayangi,  Drs. H. Endang Dahyar 

dan Dra. Hj. Neneng Cucu Supriati M.M, terimakasih atas semua perjuangan 

yang telah kalian lakukan, terimakasih atas keringat yang telah dikeluarkan 

untuk saya, terimakasih atas doa-doa yang selalu dipanjatkan setiap sholat, 

rasa terimakasih ini tidak akan pernah cukup untuk membalas semua kebaikan 

yang telah ibu dan bapak lakukan. Atas dukungan moril dan materil serta 

semangat, akhirnya penulis dapat menyelesaikan juga tugas akhir ini dengan 

tepat waktu.  
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6. Kakak peneliti, Azhar Fauzan Muttaqien dan kedua adik peneliti, Shofa 

Aghniya Nur Azizah, dan Muhammad Fadhli Abdillah, yang selalu 

memberikan semangat ketika peneliti mengerjakan tugas akhir ini. Meskipun 

kakak dan adik perempuan peneliti tidak ada dirumah, akan tetapi doa kalian 

agar peneliti bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan cepat terkabul.  

7. Ibu Dr. Hj. Ani Yuningsih, Dra., M.Si., selaku ketua bidang kajian Public 

Relations Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung yang telah 

memberikan kasih sayang serta ilmu yang bermanfaat agar di masa 

mendatang menjadi lulusan Public Relations yang baik. 

8. Ibu Wulan Trigartanti S.Sos., M.I.Kom., selaku dosen pembimbing yang 

senantiasa banyak meluangkan waktu utuk memberikan bimbingan, masukan, 

dukungan, semangat, pengertian dan juga kesabaran dalam membimbing dari 

awal sampai akhirnya tugas akhir ini selesai. Terimakasih ibu, atas kebaikan 

yang sangat luar biasa, sangat dekat dengan Faris dan membuat proses ini 

terasa menjadi lebih lancar. Semoga Ibu Wulan selalu sehat dan dilindungi 

oleh Alloh SWT serta selalu diberikan kebahagiaan Aamiin. Faris sangat 

berterimakasih bu, semoga doa yang pernah Faris ceritakan kepada ibu bisa 

terkabul. Sukses selalu Ibu Wulan.  

9. Ibu Yenni Yuniati, terimakasih atas dorongan doa yang ikhlas serta bantuan 

lainnya yang tidak bisa disebut satu persatu, semoga ibu sehat dan dilindungi 

oleh Alloh SWT. 
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10. Ibu Hj. Nurhastuti Dra, M.Si., selaku dosen wali peneliti yang telah sangat 

baik membantu dalam pemilihan mata kuliah dan hal-hal yang menyangkut 

tentang perkuliahan sampai pada akhirnya peneliti bisa menyelesaikan tugas 

akhir ini. 

11. Bapa Erik Setiawan S.Sos., M.I.Ikom., selaku sekretaris bidang kajian, 

terimakasih karena selalu memberikan arahan mengenai yang bersangkutan 

dengan Public Relations. 

12. PT Fajar Puncak Pratama, Ibu Sofie, Mba Ovie dan Security yang telah 

membantu peneliti dalam hal wawancara, meskipun ada beberapa kesulitan 

tetapi peneliti tetap bersyukur. 

13. PT Transcorp Company, Kang Abay yang bisa membantu peneliti untuk 

wawancara meskipun tidak sering dan mendetail, tetapi bisa menambah 

pengetahuan dan pengalaman untuk peneliti kedepannya. 

14. Bapa Heri dan Ibu Darmilah selaku Ketua RW 04 Cipaera dan Ibu RW 04 

sekaligus ketua PKK, terimakasih telah membantu peneliti mendapatkan data, 

melakukan wawancara, dan terjun ke lapangan langsung bersama masyarakat, 

tanpa bantuan ibu dan bapa, peneliti tidak mungkin menyelesaikan tugas akhir 

ini. 

15. Seluruh dosen dan staff pengajar di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas 

Islam Bandung yang telah mendidik dan membimbing peneliti selama kuliah. 
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16. Seluruh Karyawan Tata usaha Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam 

Bandung. Terima kasih atas bantuannya dalam pengurusan yang berkaitan 

dengan akademik, serta pengurusan sidang.  

17. Seluruh karyawan perpustakaan dan CS Universitas Islam Bandung. Terima 

kasih untuk semua doa dan dukungannya. 

18. Seluruh penjaga kantin Universitas Islam Bandung, Alex, Ibu Yani, Bi 

Seblak, Ibu Riweuh, Mang Kumis, Ibu Katsu, Mang Uya. Terimakasih atas 

bantuan doa serta keceriaan yang selalu ada ketika peneliti ada di kantin, 

semoga kalian sukses. 

19. Saudara kandung peneliti yang paling disayang, Sani Anggraeni, Ririn 

Kadriani, Fenny Sofia, Winna Diana, Turki, Dian Herdiyani, Putri Nur. 

Terimakasih selalu ada untuk peneliti, baik disaat susah ataupun senang. 

20. Sahabat peneliti dari SD hingga saat ini, Yuda Saputera. Terimakasih atas doa 

dan dukungannya, semangat yang diberikan semoga selalu diingat sampai 

kapan pun. 

21. Sahabat peneliti yang dari kecil bersama, Silmi Hanifah, Zakia Melyana, 

Rusliani. Terimakasih atas kebersamaan bersama kalian, kehidupan yang 

peneliti lalui bersama kalian akan selalu diingat. 

22. Ikatan Remaja Masjid Muslimin, Abdurrahman, Putri, Sinta, Alvi, Lukman, 

Susi, Sita, Dio, Silvia, Nendah, Nurliana, Risda, Ratna, Rena, Asri, Mariam, 

Salsa, Rahayu, Famila, Aris, Arid, Iqbal, Oman, Uzen, Firman, Andre, Arifin, 

Aulia, Maya, Ina, Nur, Yuliana, Holiah. Terimakasih atas ilmu, kebahagiaan, 
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keceriaan, kreativitas yang telah kalian berikan, semoga kedepannya semua 

sukses dan tidak melupakan agama. 

23. Sahabat peneliti dari SMA, terutama Assenblis, Tamara, Nisa, Vata, Andini, 

Ibo, Suci, Odi, Raizatul, Fita, Fajrin, Zaky, Ibnu, Deyan, Bram, Rio, Ginanjar, 

Opik, Yongki, dan spesial Citra Dwi Lestari yang pernah menjadi bagian 

terindah dari kehidupan Faris. Terimakasih karena masa muda peneliti 

menjadi lebih hidup dan berwarna karena ada kalian, jaga terus komunikasi. 

24. Sahabat peneliti, Ridlolloh Alawy yang senantiasa selalu memberikan support 

serta doa yang berlimpah. Terimakasih telah memberikan warna baru dalam 

kehidupan peneliti, sukses untuk kehidupan kita. 

25. Himpunan Mahasiswa Public Relations, periode 2012-2013 dan 2013-2014 

yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu. Terimakasih atas ilmu yang 

bermanfaat atas organisasi, semoga bisa peneliti terapkan dikehidupan 

pekerjaan. 

26. Geng Antibiotik, Gufron teman pertama peneliti di kampus, Gina yang selalu 

ceria dan kuat mental, Dona si penyuka siomay, Ayu dengan suara fals nya, 

Isyana perempuan tangguh, Syifa yang galak, Luthfi Mrs. Cookies, Ari 

dengan kedewasaan nya, Rachman dengan sebutan bibi yang asik, Alun 

manusia modis, Nizar dengan tampang Arabnya, M Syiffa dengan ciri 

khasnya, dan Devi manusia kreatif dan centil. Terimakasih atas 

kebersamaannya, keceriaan, berbagi cerita sedih dan senang, bermain 

bersama, kenangan yang tidak akan Faris lupakan seumur hidup. Karakter 
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kalian yang berbeda membuat Faris Tahu kalau Dunia itu penuh warna. 

Terimakasih sudah mau menjadi bagian dari kisah persahabatan ini. 

27. Sahabat peneliti, Wendi Eka yang selalu bertukar pikiran dan sangat 

menyayangi ayahnya, Yoga Andheska dengan tempramennya,Aidil, Dandy, 

Henry, Rina, Ghina, Wildan, Eri, Wita, Fajar, Fakhri, Rekha, Mutya, Teh 

Risadatika, Teh Novia ceuceu, Teh Izni,  teman-teman konselor dan panitia 

PPMB 2014. Terimakasih atas doa dan dukungannya. 

28. Maulana Irvan, Amila, Bani, Sachli, geng liburan terimakasih banyak atas 

semangat dan juga doa kalian semua. 

29. Kelompok George Gerbner PPMB 2014 yang peneliti cintai, terimakasih atas 

dukungannya. Sukses kuliah dan semoga berprestasi. 

30. Terimakasih kepada Ahmad Adly Fairuz dan Agnes Monica (Agnezmo) artis 

favorit peneliti, meskipun tidak mengenal secara langsung, akan tetapi peneliti 

bisa semangat mengerjakan tugas akhir ini salah satu alasannya karena 

mereka. 

31. Teman-teman seperjuangan di FIKOM angkatan 2011, terimakasih banyak 

dukungan dan doanya, senang bisa mengenal kalian semua. Sukses dengan 

tugas akhirnya masing-masing. 

32. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, menyemangati dan 

mendoakan peneliti, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, sehingga peneliti 

bisa menyelesaikan tugas akhir ini. 
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Semoga Allah SWT senantiasa selalu memberikan rahmat dan 

karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti sehingga 

tugas akhir ini dapat terselesaikan. 

Peneliti menyadari bahwasannya tugas akhir ini masih jauh dari 

kesempurnaan, namun dengan segala perjuangan yang telah peneliti lakukan, 

peneliti berharap tugas akhir ini bisa bermanfaat untuk pembaca dan juga 

untuk peneliti sendiri. 

Akhir kata peneliti berharap agar tugas akhir ini bisa bermanfaat 

sebagai referensi bagi siapapun yang membutuhkan. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

Bandung,   April 2015 

 

                                                                                                      

 Peneliti 
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