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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikumWr. Wb, 

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

dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan 

judul “Opini Pelajar Mengenai Gambar Penyakit Kronis Pada Kemasan Rokok 

(Studi Deskriptif Analitis tentang Opini Pelajar SMA BPI 1 Bandung Mengenai 

Gambar Kanker Paru-paru dan Bronkhitis Kronis Pada Kemasan Rokok”. 

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat guna mencapai gelar Sarjana Ilmu 

Komunikasi Program Studi Public Relations Universitas Islam Bandung. Dalam 

penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

sempurna. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pegetahuan yang 

penulis miliki. Oleh sebab itu, dengan besar hati penulis bersedia menerima saran dan 

kritik demi kepentingan perbaikan skripsi ini. 

Selama penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dan dorongan yang 

sangat berharga dari berbagai pihak. Penulis juga menyadari bahwa untuk meraih 

cita-cita tidak dapat dilakukan sendiri tanpa dukungan, bantuan serta doa dari orang 

lain. Oleh karena itu, pertama-tama penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-

dalamnya kepada orang-orang yang penulis cintai : Ir. Anna Semaun ibu ku tercinta 
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dan paling ku sayang terimakasih atas semua pengorbanan baik segi moril maupun 

finansial sehingga saya bisa menjadi seperti sekarang ini, saya bangga memiliki 

ibunda seperti beliau. Almarhum bapak Don Koesoemojudo, kakak ku Roy 

Mulyawan, si Kembar Mas Christian dan Mas Adrian, Mba Saskya, Aqmarina serta 

adiknya Ario, Tiara serta adiknya Arvia, Mas Jul dan Bumil Kak Indry, merekalah 

Innocent Cousins yang selalu memberikan kebahagiaan Duniawi kepada penulis,  

Semoga Allah SWT memberikan kasih kepada mereka semua seperti mereka 

memberikan kasih sayangnya kepada penulis. 

Disamping itu tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih  dan 

penghargaan setinggi-tingginya kepada mereka yang telah memberikan kesempatan 

dan dorongan dalam penyusunan skripsi ini, hal ini ditujukan kepada : 

1. Bapak Dr. H.O. Hasbiansyah, Drs.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi 

Universitas Islam Bandung. Yang telah memberikan dukungan bagi kelancaran 

dalam menyelesaikan studi maupun penelitian ini. 

2. Bapak Dr. H Oji Kurniadi, Drs., M.Si, selaku Wakil Dekan I Ilmu Komunikasi 

Universitas Islam Bandung. Yang telah banyak memberikan saran dan 

kemudahan dalam penyelesaian penelitian ini. 

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

dan juga Bapak Erik Setiawan S.Sos M.Ikom selaku sekretaris bidang kajian 

Public Relations, yang telah memberikan arahan, petunjuk dan bimbingannya 

kepada penulis. 
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4. Ibu Nila Nurlimah, Dra., M.Si. selaku dosen wali penulis yang senantiasa selalu 

memberikan masukan, motivasi dan support kepada penulis yang tiada hentinya. 

5. Bapak Maman Chatamallah S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah 

memberikan bimbingan dan pengarahan dengan sabar dan tulus serta ikhlas 

meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini. 

6. Semua Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung, yang telah 

memberikan ilmu selama penulis kuliah di Fikom Unisba. 

7. Ibu Dra. Hj. Deti Sudiarti selaku Kepala Sekolah SMA BPI 1 Bandung, Ibu Drs. 

Lia Rohliawati, M.M.Pd. selaku Wakasek Humas yang telah memberikan izin 

kepada peneliti untuk meneliti di SMA BPI 1 Bandung, kemudian bapak 

Mochamad Abdul Azis selaku guru Bimbingan Konseling serta Ibu Ruhsita 

Nuramalia S.Pd. selaku Kesiswaan yang bersedia di wawancarai oleh penulis dan 

dengan sabar memberikan jawaban serta data-data yang dibutuhkan oleh penulis. 

8. Orang tuaku : Ibu Ir. Anna Semaun dan (alm) Bapak Ir. Rd Don Koesoemojudo. 

Terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk dukungan dan kepercayaan yang 

diberikan  kepada penulis, sehingga penulis mampu dan sanggup menyelesaikan 

penelitian ini, I love you my single parent mom, you’re such a greater than 

wonder woman, and for you dad, I really really really really really really miss 

you, see you in heaven dad! If you believe in me, I won’t betrayed your trust to 

keep mom safe and our family too. 

9. Innocent Cousins : si Kembar Mas Christiansyah dan Mas Adriansyah, Mba 

Saskya, Allia serta adiknya Ario, Tiara serta adiknya Arvia, Mas Jul dan Bumil 
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Kak Indry semoga anaknya selalu sehat hinggal lahir nanti, merekalah Innocent 

Cousins yang selalu memberikan kebahagiaan duniawi kepada penulis, 

terimakasih banyak atas semua dukungan dan kebahagiaan yang kalian berikan. 

10. Seluruh keluarga Semaun Ali Yunus Sastrodipuro, yang banyak sekali hingga tak 

mampu penulis sebutkan satu persatu dalam penulisan ini. Terima kasih banyak 

atas sagala dukungannya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 

11. Geng Antibiotik : Dona helisantika si wanita misterius yang ternyata bagaikan ibu 

peri yang selalu tiada henti-hentinya memberikan dukungan serta support kepada 

penulis, terimakasih banyak don! Semoga kecapai melihara Golden Retriever 

Puppy nya ya! Faris yang sarjana duluan, Gufi si spontan uhuy, Ucul yang selalu 

nge-Rapp kalau ngomong, Ari si kembaran yang tak disengaja hingga orang dan 

dosen sekalipun sering tertukar antara kita berdua, Alun si akang termodis tapi 

gabisa berenang, neng Syifa yang kalo marah bisa ngeludah tapi kalau diem 

cantik, Ayu si suara merdu, merduuu~ dengan lambaian tangan, Celsi si wanita 

tapi pria yang kalau nyanyi mending didengar sembari menutupkan mata, Isyana 

yang bukan saraswati yang satu ras dan satu spesies dengan ku, Upi penyanyi 

terkenal jaman dahulu, Nizar si teman tapi nikung hahahahaha, Devi si finalis 

Hijab Hunt 2015 dengan berbagai suara uniknya. Terimakasih untuk bimbingan 

dan supportnya dan semua keceriaan serta pengalaman berharga selama penulis 

berkuliah di Fikom Unisba. Tiada kesan tanpa kehadiran kalian! 

12. Teh Siti Hanifa S.Ikom selaku partner Konselor kelompok Deddy Mulyana di 

PPMB Fikom 2013 serta para anggota kelompok Deddy Mulyana, terimakasih 
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banyak atas bantuan, dukungan dan motivasi yang kalian beri dari jaman ospek 

sampai-sampai bisa jadi ‘Akang Konselor terbaik di PPMB Fikom tahun 2013’ 

hingga saat ini, terimakasih banyak!  Hahahahahaha.. yel-yel dulu ‘mul demul 

deddy mulyana asheek’! 

13. Teh Tiffany selaku partner Konselor di Kelompok Paul Lazarsfeld di PPMB 

Fikom 2014 dan para anggota kelompok yang selalu memberi dukungan dan 

support kepada penulis tiada henti, terimakasih banyak! 

14. Ammalia Ridzka Utarie selaku wanita hijab yang saya cintai yang selalu memberi 

dukungan, yang selalu memberikan surprise, yang selalu memberikan 

kebahagiaan setiap harinya dan yang selalu setia mendampingi penulis 

menyelesaikan skripsi ini hingga revisi dan pengambilan ijazah, terimakasih 

banyak penulis ucapkan semoga amal kebaikanmu dilipat gandakan oleh Allah 

SWT, dan semoga Allah SWT menjadikanmu Halal bagiku kelak, amin ya rabb. 

15. Sahabat dan teman baik yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih 

untuk bantuan dan dukungannya dalam pengerjaan skripsi ini. 

16. Teman-teman Fakultas Ilmu Komunikasi angkatan 2011 yang tidak bisa di 

sebutkan satu persatu, terimakasih banyak. 

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan 

yang membutuhkannya. Dan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan 

kepada penulis, penulis ber’doa agar kebaikan yang telah diberikan mendapatkan 

imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amiin. 
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Wabillahitaufik Walhidayah 

Wassalamu’alaikumWr. Wb. 

 

Bandung, 25 Juli  2015 

 

       

Penulis 
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