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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Bissmilahirahmanirrahim segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada 

Allah SWT karena berkat rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis 

mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurah 

limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta 

kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. 

Skripsi yang penulis teliti ini berjudul “Diskriminasi dan Kesetaraan 

Gender (Analisis Semiotika Charles S. Peirce Pada Film “Perempuan Berkalung 

Sorban” Karya Hanung Bramantyo)”. Penelitian ini diajukan untuk memenuhi 

salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi. 

 Penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini, penulis banyak 

mendapatkan bimbingan, pengarahan, bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab 

itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Kedua orang tua saya ayah dan bunda tercinta,  kedua adik kesayangan saya 

Ilham dan Irfan, kakek dan nenek serta saudara-saudara yang telah 

memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini. 

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dr. H. Iis Marwan, S.H., M.Pd. 

yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk kepada penulis. 
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3. Fitriyani Yuliawati, S.IP., M.Si. sebagai dosen Pembimbing I dalam usulan 

penelitian ini dan sebagai wali dosen kelas C angkatan 2014 yang telah 

memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini 

dapat diselesaikan. 

4. Wiwi Widiastuti, S.IP., M.Si. sebagai dosen Pembimbing II dalam 

penyusunan usulan penelitian ini yang telah memberikan bimbingannya 

kepada penulis  sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 

5. Akhmad Satori, S.IP., M.Si. sebagai dosen Penguji terbaik. 

6. Seluruh staf dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Siliwangi. 

7. Ibu Ira yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

8. Sahabat-sahabat terdekatku “All Star” yang telah bersama selama kurang 

lebih 4 tahun ini, berjuang bersama dari awal masuk kuliah sampai sekarang 

diakhir masa-masa kuliah yaitu Fauziyyah Mutmainah Soviawan, S.IP , Gina 

Fitriana, S.IP , Risa Fajariani, S.IP , Iva Setiamah, S.IP yang telah 

memberikan semangat tiada henti dan motivasi kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

9. Derry Gustiawan terimakasih yang selalu memberikan motivasi baik secara 

langsung ataupun tidak langsung dan memberikan semangat tiada henti 

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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10. Fazrian Noor Romadhon, S.IP terimakasih telah memberikan motivasi, 

membantu penulis, memberikan semangat kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

11. Meilinda Imel teman seangkatan yang kuliah di Universitas Jenderal 

Soedirman terimakasih telah memberikan motivasi, membantu penulis, 

memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

12. Novi Nurwafa Oktaviani, S.IP dan Rd. Melita Tri Lestari yang telah 

memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

13. Teman-teman kelas C angkatan 2014, teman-teman angkatan 2014, adik-adik 

tingkat, kakak-kakak tingkat, teman-teman diluar fakultas, teman-teman 

diluar kampus yang sangat banyak sekali yang telah memberikan motivasi 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

 Skripsi ini bukanlah karya yang sempurna karena masih  memiliki banyak 

kekurangan, baik dalam hal isi maupun sistematika dan teknik penulisannya. Oleh 

sebab itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi 

kesempurnaan skripsi ini. Semoga usulan penelitian  ini bisa memberikan manfaat 

bagi penulis dan pembaca. Amin. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

Tasikmalaya,  

 

 

Penulis 


