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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Tiada kata yang pantas 

diucapkan selain rasa syukur kepada Allah SWT yang selalu memberikan 

nikmat sehat, iman,  rezeki, dan sebagainya. Shalawat serta salam kepada 

Baginda Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita semua mendapat 

syafaat di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin.  

Dengan kesehatan dan kelancaran yang diberikan Allah SWT, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh 

kesabaran, kekuatan fisik, dan kekuatan mental untuk menyelesaikan 

skripsi ini dengan judul Analisis Isi Pesan Romantis Dalam Stand Up 

Comedy Wira Nagara. 

Sehubungan dengan selesainya skripsi ini, penulis menyampaikan 

rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan 

bantuan bimbingan serta dorongan semangat dalam menyelesaikan 

skripsi ini, terutama kepada:  

1. Allah SWT yang telah memberikan karunia dan hidayahnya kepada 

penulis hingga detik ini.  

2. Orang tua saya yang selalu memberikan dukungan moral maupun 

material.  

3. Bapak Ahmad Hasan Afandi, S.IP.,M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Majapahit.  
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4. Moch.Ichdah.A.H Lailin, S.Sos, M.Ikom selaku Dosen pembimbing I 

yang telah rela meluangkan waktu dan segalanya untuk mendukung 

tercapainya skripsi ini.  

5. Ibu Fatihatul Lailiyah, S. Sos., M.Med.Kom selaku dosen 

pembimbing kedua yang telah memberikan pengarahan dan masukan 

dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.  

6. Seluruh Bapak / Ibu dosen Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial 

terutama dosen Ilmu Komunikasi yang memberikan ilmu 

pengetahuan dan pengalaman yang berharga bagi penulis.  

7.  Seluruh sahabat-sahabat seperjuanganku dan seangkatan 2015 

jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Universitas Islam Majapahit yang telah bersama-sama berjuang 

dengan penulis dan saling memotivasi untuk menyelesaikan kuliah.  

 

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulis skripsi ini tidak 

terlepas dari kekurangan, oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai 

pihak yang sifatnya membangun sangat diharapkan dan semoga skripsi 

ini dapat bermanfaat, baik bagi penulis maupun pembaca.  
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