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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim 

Asalamu’allaikum Wr Wb, 

 

Alhamdulillahhi Rabbil ‘Alamin 

 Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas ridho dan rahmatNya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Nilai-Nilai Islami dalam 

Film Cinta Subuh”. Shalawat serta salam tak lupa penulis ucapkan kepada nabi 

besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat, tabi’in dan 

pengikutnya hingga akhir zaman. Penulis sadar, skripsi ini masih jauh dari sempurna. 

Oleh sebab itu, penulis memohon maaf untuk kekurangan yang ada di dalamnya. 

 Dalam  penyusunan  proposal  ini  banyak  sekali  pihak  yang  memberi  

bantuan  baik dari segi moril maupun materil. Pada kesempatan ini penulis ingin 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

 1. Ayah Eddy Kurnia dan mamah Diana Widayanti, sebagai orang tua terbaik 

 yang selalu menjadi sosok berpengaruh dan motivasi dalam hidup penulis. 

 Terima kasih atas doa, upaya, motivasi tanpa lelah dan kesabaran dalam 

 mendidik anak pertama mu ini sampai ke jenjang di saat ini.  

 2. Adik-adik Fariz Rafi Dirgantara, Muhammad Faishal Harits dan Aisha 

 Khansa Kamila yang selalu menjadi motivasi saya untuk menjadi kakak yang 

 baik, dan sebagai penghibur dikala sedih.  
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 3. Uwa Tuti, bibi Rina, aa Irwan, teh Diah sebagai keluarga kedua di 

 Bandung, terima kasih atas dukungannya selama 4 tahun ini.  

 4. Dr. H. O. Hasbiansyah, Drs., M.Si selaku Dekan Fikom Unisba. Terima 

 kasih atas segala pelajaran, nasihat dan saran yang bermanfaat bagi 

 mahasiswa Fikom Unisba, khususnya penulis.  

 5. Dr. Oji Kurniadi, Drs., M.Si selaku Wakil Dekan 1 Fikom Unisba dan 

 dosen wali penulis terima kasih atas dedikasi dan bimbingannya kepada 

 mahasiswa Fikom Unisba.  

 6. Tia Muthia., S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan 2 Fikom Unisba. Terima 

 kasih atas waktu yang didedikasikan kepada mahasiswa Fikom Unisba. 

 7. Dr. Hj Ani Yuningsih, Dra., M.Si selaku Ketua Bidang Kajian. Terima 

 kasih atas kesediaan waktunya untuk berkonsultasi judul mulai dari seminar 

 sampai skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.  

 8. Erik Setiawan S.Sos., M.I. Kom selaku sekertaris Bidang Kajian. Terima 

 Kasih atas motivasi baik ketika penulis masih di himpunan atau menjadi 

 mahasiswa hingga bisa menyelesaikan penelitian ini dan menjadi mahasiswa 

 yang lebih baik lagi.  

 9. Nova Yuliati S.Sos., M.I.Kom selaku dosen pembimbing skripsi penulis. 

 Terima kasih telah membimbing, motivasi, berdiskusi dengan sangat baik 

 sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas doa dan 

 dukungan ibu atas niat saya untuk melanjutkan studi ke S2.  
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 10. Ibu Kiki Zakiah, selaku dosen pembimbing BTAQ saya, terima kasih 

 motivasinya saat BTAQ “kertas nilai BTAQ ini akan jadi saksi di akhirat 

 nanti kalau kamu pernah membaca Al-Qu’ran”. Salah satu dosen favorit 

 penulis. 

 11. Kepada Diki Budiawan, ketua Pejuang Subuh Bandung, terima kasih atas 

 waktu dan informasinya mengenai film Cinta Subuh yang menjadi bahan 

 penelitian penulis. 

 12. Teman-teman kelas F tercinta, Yoga, Wendi, Aidil, Deni, Adil, Faisal, 

 Aris, Dandy, Muthia, Rina, Shaila dan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan 

 satu persatu namun kalian tetap hadir di hati ini.   

 13. Teman-teman HIMA PR UNISBA periode 2013-2014 dan 2014-2015, 

 terima kasih atas pelajaran dalam berorganisasinya, bravo Hima PR!. 

 14. Teman-teman Jangan Malas Grup dan Explore Ndasmu, terima kasih 

 waktunya untuk menghibur, memotivasi dan jalan-jalannya, beres sidang kita 

 jalan-jalan lagi ya!. 

 15. Teman-teman Shift Gerakan Pemuda Hijrah. Terima kasih selalu 

 mengajak diri ini menjadi diri yang lebih baik dan selalu semangat dalam 

 beramal sholeh.  

 16. Terima kasih kepada Pak Gian, Pak Sabar, Pak Didin, Pak Didih serta 

 jajaran staff akademik yang sangat berjasa mengurus administrasi mahasiswa 

 Fikom Unisba. 
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 17. Dan untuk  semua  pihak  yang  telah  membantu  penulis  dan  tidak  

 dapat  penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih.  

 Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, maka 

penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan 

penelitian ini dan pembelajaran bagi penulis di masa yang akan datang. Penulis 

berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, terutama bagi 

mahasiswa-mahasiswa di Bidang kajian Humas/Public Relations Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Islam bandung.  

 Wassalammu’alaikum Wr.Wb  

 

 

       Bandung, September 2015 

 

 

        Penulis  
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