
 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT yang Maha 

Pengasih dan Penyayang karena berkat rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat 

menyeleseikan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul “ Opini Ibu Rumah 

Tangga Mengenai Komodifikasi Masyarakat Kecil Pada Tayangan Reality Show 

di Trans Tv”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar 

sarjana pada Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung. 

Peneliti menyadari bahwa dalam penyajian skripsi ini masih jauh dari kata 

sempurna dengan segala kekurangan yang terdapat di dalamnya. Sebab itu dengan 

segala kerendahan hati, peneliti berharap adanya kritikan dan masukan demi 

perbaikan skripsi ini. Serta izinkanlah peneliti untuk menyampaikan penghargaan 

dan ucapan terimakasih kepada mereka yang telah memberi dukungan dan 

bantuan, baik secara moril maupun materil. 

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

Komunikasi Universitas Islam Bandung dengan segala 

kebijaksanaannya dalam memimpin Fakultas Ilmu Komunikasi 

sehingga menjadi yang terbaik seperti sekarang. 

2. Bapak Maman Chatamallah, Drs., Msi, selaku Dosen Pembimbing 

yang selalu memberikan bantuan, perhatian dan kesabaran hati dalam 

menerima keberadaan peneliti tanpa pernah merasa terganggun untuk 

memberikan bimbingan, masukan, pengarah, nasihat-nasihat, dan 

selalu memotivasi peneliti dalam pembuatan skripsi ini. 
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3. Papah dan Mamah tercinta yang selama ini terus mendukung peneliti 

dalam menyeleseikan skripsi ini. Terimakasih atas segala kasih sayang 

yang telah diberikan, segala dukungan moral maupun materil. 

Terimakasih selalu mendoakan peneliti hingga saat ini. Terimakasih 

selalu bersedia menjadi tempat keluh kesah peneliti selama menuntut 

Ilmu di Universitas Islam Bandung dan selama penyelesaian skripsi 

ini. Dengan bangga hati kupersembahkan skripsi ini untukmu. 

4. Kepada kedua adik ku, Baez Risty dan Kinggi Laroq yang tercinta 

yang selalu menjadi tempat untuk mendapatkan hiburan selama suntuk 

mengerjakan skripsi ini. 

5. Bapak Dr. Udung Noor Rasyad., M. Si., MM selaku Dosen Wali yang 

telah memberikan perhatiannya selama peneliti menuntut Ilmu di 

Universitas Islam Bandung dan juga membimbing peneliti dalam 

menyeleseikan skripsi ini. 

6. Ibu Dr. Hj. Ani Yuningsih, selaku Ketua Bidang Kajian Public 

Relations, yang telah memberikan peneliti kemudahan dalam 

menyeleseikan skripsi peneliti. 

7. Seluruh pimpinan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam 

Bandung beserta segenap staf pengejar dan administrasi. Khusunya 

kepada Bapak Gian yang telah banyak membantu peneliti dalam 

menyeleseikan masalah akademik selama menuntut Ilmu di Fakultas 

Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung. 
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8. Bapak Dadang selaku Ketua Rw 01 di Komp.Kurdi, terimakasih atas 

kesediaan waktunya untuk membantu peneliti dalam proses 

penyebaran angket dalam penelitian ini. 

9. Seluruh Ibu Rumah Tangga di Komp. Kurdi Rw 01, yang telah 

bersedia menyempatkan waktunya membantu peneliti dengan mau 

menjadi responden dalam penelitian ini. 

10. Anta Reza yang selalu memberi dukungan dan motivasi kepada 

peneliti. Terimakasih untuk selalu bersedia mendengarkan keluh kesah 

peneliti dalam pengerjaan skripsi ini. Terimakasih untuk selalu 

meyempatkan waktu untuk saya, untuk menghibur peneliti dengan 

segala dukunganmu. Segala dukungan yang telah diberikannya sangat 

berarti bagi peneliti. 

11. Kepada Sahabat-sahabat ku tercinta, Tiara Rahmani, Renita Ryana 

Surya, Nadira Rahmadina, Aqia Nur Fadhlah, Yuseu Nafisah, Dandy 

Nugraha dan Akmal Lukman Bashyarahil. Terimakasih atas segala 

dukungan yang telah kalian diberikan, terimakasih sudah berjuang 

bersama-sama selama 4 tahun ini, terimaksih untuk segala kasih 

sayang yang telah kalian berikan kepada saya. 

12. Kepada Sahabat-sahabat ku tercinta, Tanya Mutiarini, Regina Jamalina 

Rosmania, Ghina Davita Ramdayani, Rury Patriana, Salma Nabila, 

Natasya Maraya Putri, Erica Estien, Dadan Faizal, Ryan Raditya, 

Alghifari Nur Fakhrizal, dan M.Indra Alexander. Terimakasih atas 
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dukungan, kasih sayang, dan perhatian yang selalu kalian berikan 

kepada saya, terimakasih untuk selalu menghibur saya hingga saat ini. 

13. Rosinta Wulandari, Debby Triana Yulita, Defika Adike, Risma 

Rusmeikawati, Silvia Wanti Sari, Agyl Mugya Waluya dan Wulandari. 

Terimakasih sahabat-sahabat ku yang selalu menghibur dan dukungan 

dari kalian semua. 

14. Rahman Hadi Sabarian, Gadys Fatihah, dan Iklima Fath Azizah, 

Nadya U. Amini, sahabatku dengan Dosen Pembimbing yang sama. 

Terimakasih atas semua dukungan dan bantuan yang telah kalian 

berikan. 

Akhir kata, peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepda semua pihak 

yang telah membantu dalam menyeleseikan skripsi ini, yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu atas dukungan dan doanya kepada peneliti. Semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua teutama kepada peneliti. Demikian 

pengantar yang dapat penulis sampaikan. Terimakasih. 

Wassalamualaikum, Wr. Wb 

Bandung, Juli 2015 

Bian Kiske 
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