
KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Assalamu’allaikum Wr Wb, 

Pertama-tama penulis ucapkan Alhamdulillahirabbil’alamin, atas segala 

kemuliaan dan wujud syukur bagi Allah SWT. Memberi kesempatan dan 

mengizinkan penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Makna 

Jilbab bagi pengguna Jilboobs”, sebagai salah satu syarat dalam memperoleh 

gelar sarjana di Fakultas Ilmu Komunikasi, bidang kajian Public Relations, 

Universitas Islam Bandung. Shalawat serta salam tak lupa penulis curahkan pada 

junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. 

Selama persiapan hingga penulisan skripsi ini, tidaklah sedikit hambatan 

yang penulis temui. Penulis telah banyak menerima bantuan, bimbingan, arahan, 

serta doa dari berbagai pihak yang telah membantu. Baik selama masa observasi 

ataupun penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat 

jauh dari kata sempurna, mengingat keterbatan pengetahuan, kemampuan, serta 

referensi yang dimiliki penulis. Sehingga penulis menyadari bahwa penyusunan 

skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, baik 

dukungan secara moril maupun materil. Oleh karena itu, dengan ketulusan dan 

segala kerendahan hati perkenankan penulis untuk mengungkapkan ucapan terima 

kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang telah banyak berperan 

dalam penulisan ini, yaitu: 
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1. Yth. Bapak Teguh Ratmanto, S.Sos., MA.Comms dosen pembimbing yang 

dengan sabar telah membimbing dan memberikan kemudahan dalam 

penyusunan skripsi ini, telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk 

memberikan petunjuk, serta masukan. Terimakasih banyak, Pa. 

2. Untuk para informan yang sudah mau meluangkan waktunya untuk 

wawancara, tanpa kalian skripsi ini tidak akan tersusun. 

3. Yth. Bapak Dr. H. O. Hasbiansyah, Drs., M.Si., selaku Dekan Fakultas 

Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung. 

4. Yth. Bapak Dr. Oji Kurniadi., M.Si., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Islam Bandung yang juga selalu membantu dalam 

kegiatan organisasi kampus. 

5. Yth. Ibu Dr. Hj. Ani Yuningsih, Dra.,M.Si sebagai ketua bidang kajian 

Public Relations  

6. Bapak M. Subur Drajat, S.Sos.,M.Si sebagai dosen wali, yang tiada henti-

hentinya memberikan dorongan moril dan memberikan kesempatan, 

perizinan sehingga penelitian ini dapat terlaksana. 

7. Seluruh staf pengajar dan tata usaha Fakultas Ilmu Komunikasi Unisba 

dan para dosen yang telah menyempatkan waktunya untuk membagi ilmu 

di luar maupun di dalam kelas. 
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8. Ibu tercinta yang tidak pernah tegantikan, untuk segala kasih sayang, 

perhatian, doa dan harapan ibu yang selalu menjadi motivasi Dianita untuk 

segera menyelesaikan skripsi. You’re one and only, Mom, I Love You. 

9. Ayah, yang sudah banyak berkorban, memberikan petuah dan nasihat 

bahwa hidup ini harus bermanfaat. Yang selalu menjadi inspirasi dan 

memotivasi untuk menjadi orang sukses. Terimakasih karna sudah 

meyakinkan bahwa anakmu ini selalu bisa. 

10. Kakak-kakak ku tercinta, A Tanky, A Anom, Teh Mita, Teh Sri, yang 

selalu mendoakan dan menyemangati adik kecil nya untuk segera sukses. 

Keenan dan Syauqi, ponakanku tersayang, terimakasih sudah hadir dan 

membawa keceriaan dalam keluarga. 

11. Teruntuk Febby Purnama Loka, teman dari awal masuk perkuliahan 

hingga menjadi sahabat yang selalu menerima kekurangan saya dan 

menasehati saya selayaknya seorang kakak atau ayah hingga menjadi 

musuh ketika berlomba untuk kebaikan hingga menjadi teman hidup yang 

selalu memotivasi, menjadi inspirasi, memberikan semangat, dan yang 

selalu menemani ketika susah dan senang, mari kita berjuang untuk 

mewujudkan cita – cita kita. Te amo  

12. Keluarga besar Ayah dan Ibu di Tasikmalaya yang selalu menanyakan, 

dan mendoakan dari jauh, bahwa “si bungsu” kini akan menghadapi dunia 

yang nyata. 
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13. Keluarga besar Mamah Inar dan Papah Agus di Purwakarta yang selalu 

memotivasi untuk menjadi orang sukses bersama anaknya dan 

memberikan doa untuk kelancaran dan kesuksesan anak – anaknya. 

14. Untuk adik – adik Febby yang sudah menerima saya ke dalam keluarga 

kecil yang bahagia, Shefy, Ayu, Reksi, Neng Sonya, dan si kecil Farel. 

15. BEM Fakultas Ilmu Komunikasi 2014, Sarah, Haidar, Virdy, Ayub, Dini, 

Aldistyan, Rahma, Fajar, Dela, Firna, Ica, beserta staff lainnya. Khususnya 

Divisi Sumber Daya Mahasiswa, terimakasih telah membantu dan bekerja 

sama, dan memberikan pengalaman yang tidak dapat dibeli dengan materi. 

16. Himpunan Mahasiswa Public Relations 2012, Aisyah, Talitha, Naela, 

Pradana, McCoy, Ucul, Fariz, Devi, beserta staff lainnya selama 

kepengurusan tahun 2012 terimakasih atas kerjasama dan pengalamannya. 

17. Panitia PPMB Fikom 2014, terimasih Febby dan Vici yang telah 

membantu saya sebagai ketua pelaksana. Beserta teman – teman lainnya 

yang mau meluangkan waktu dan tenaganya hingga PPMB Fikom 2014 

dapat terlaksanakan. 

18.  Untuk kawan seperjuangan, Aghnia, Amira, Gustian, Fiky, Egi, Riznaldo, 

terimakasih selalu menemani dikala saya kesepian, terimakasih canda dan 

tawanya,  walaupun kita tidak bisa lulus bareng, tapi kita bisa sukses 

bersama  - sama.  
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19. Untuk teman-teman Fikom Unisba 2011, teman-teman Public Relations 

2011, khususnya Fikom B 2011, Mbe, Vina, Uti, Miftah, Aldi, dan lainnya 

terimakasih banyak karena kalian membuat saya menjadi pribadi yang 

semakin berkembang!  

20. Untuk senior – seniorku, Teh Mpi, Gita, Aisha, Oting, Paan terimakasih 

atas dukungan dan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.  

21. Untuk Epot, Buluk, Jejet, Adit, Pimen, Gege, Bundo, Bolang, Kunto, 

terimakasih atas tumpangannya selama masa kuliah tanpa kalian hari – 

hari saya tidak akan seceria bersama kalian. 

22. Untuk kosan cihampelas, ka Fadel, Joshua, A Yaser, Diana, Puput, Ibenk, 

Teh Noni, A Yogi, Dea, yang telah memberikan keceriannya di kosan 

sehingga saya tidak merasa kesepian. 

23. Untuk bang Rahman yang selalu memberikan petuah dalam berorganisasi, 

yang selalu menemani saya ketika di kosan sendiri, yang selalu 

meriweuhkan saya, tapi tanpa abang hidup Dianita tidak akan seceria ini  

24. Untuk sahabat yang selalu menghibur, Rifa, Jidul, Rizki, Titi, Wine, 

Risda, Acin, Ari, Kobe, Fey, Deko, mas Fadil, Ican, Bunda, Bebeh, Aciw, 

terimakasih telah menjadi sahabat yang menerima saya apa adanya. 

25. Untuk Odj Style 2007 Dira, Upeh, Abhe yang selalu menghibur, 

menasihati, dan belajar bersama tentang broadcast.  
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26. Teman – teman seperjuangan bimbingan Pak Teguh, Ajeng dan Ben. 

Semnagat terus untuk bimbingannya. Kalian pasti bisa ! terimakasih atas 

kerja sama dan dukungannya. 

27. Serta rasa terimakasih untuk semua pihak yang telah berperan dalam 

penyusunan skripsi ini, yang tidak bisa diucapkan satu persatu. 

Penulis menyadari, bahwa sebagai karya manusia biasa, skripsi ini masih 

memerlukan penyempurnaan dari berbagai sudut. Baik dari segi isi, sudut 

pandang, hingga pemakaian kata atau kalimat. Oleh karena ini itu, penulis sangat 

mengaharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi 

ini. Semoga skripsi ini dapat menjadi karya yang berguna dan bermanfaat bagi 

siapapun pembacanya. 

 

Bandung, Juli 2015 

 

Dianita Asri 
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