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KATA PENGANTAR 
 
 

Puji dan syukur Peneliti ucapkan kepada Allah SWT karena atas berkat, kasih 

dan karunia Nya Peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dapat diselesaikan tepat 

pada waktunya. Tugas Akhir dengan judul “EVALUASI KEGIATAN PENYULUHAN 

PENGGUNAAN JAMBAN SEHAT OLEH PUSAT PROMOSI KESEHATAN 

(PROMKES) TERHADAP PERILAKU WARGA KECAMATAN MEKAR BARU” 

ini ditujukan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar 

Sarjana Ilmu Komunikasi Strata Satu Universitas Pelita Harapan, Karawaci.  

Peneliti menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dukungan, dan doa dari 

berbagai pihak, Tugas Akhir ini tidak akan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. 

Oleh karena itu, Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

membantu dalam proses pengerjaan Tugas Akhir ini, yaitu kepada: 

1) Seluruh anggota keluarga tercinta, terutama kepada Ibu dan tidak lupa juga Bapak 

yang sudah berada disisi Allah SWT terima kasih atas semua doa dan kasih sayang 

yang tidak terhingga selalu mengiringi penulis hingga dapat menyelesaikan karya 

tulis ini, Aga dan Al Bani Zachman sebagai adik-adik yang selalu ada untuk 

mendukung serta memberi semangat kepada penulis. 

2) Fitria Mayasari, S.Sos.,M.M.C. selaku dosen pembimbing yang telah memberi 

arahan yang berguna bagi penulis. 

3) Petugas Promkes yang telah memberikan informasi dan meluangkan waktunya 

demi kelancaran penelitian ini yakni Ibu Indri, Bapak Saehul Anwar dan Bapak 

Agus. Tanpa dukungan mereka penulis tidak akan memiliki informasi yang berarti 

dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 
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4) Semua keluarga Kecamatan Mekar Baru yang telah meluangkan waktunya untuk 

terlibat dalam wawancara penelitian ini. 

5) Prof. Aleksius Jemadu, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Pelita Harapan. 

6) Rose Emmaria Tarigan, S.Sos. M,Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi dan 

Koordinator Tugas Akhir, yang telah membimbing, mengarahkan dan terus 

memberikan semangat kepada Peneliti selama  menjalani masa perkuliahan dan 

penyusunan Tugas Akhir ini. 

7) Seluruh Dosen dan Staff FISIP yang telah mengajarkan ilmu yang bermanfaat dan 

membantu dalam kegiatan administratif Peneliti selama proses pembelajaran di 

Universitas Pelita Harapan. 

8) Sahabat-sahabat terbaik peneliti yang selalu menemani dalam keadaan suka 

maupun duka selama masa perkuliahan Cynthia Puspitasari, Rahma Juwita, Anjani 

Moerdani, Kayzia Hamenda Mareshah, Bushido Bintari, Rafanny Slamet, Novi 

Hutabarat, Priesca Sierranova, Qiqi Andriano, Filbert Watilette, Tania 

Hazrriandiba, Andrew Sjarief, Ramon Ayub, Monique Priscilla, Dery Prisadevano, 

Phillipi Rinaldi, Sally Sambo. Tanpa dukungan mereka mungkin penulis tidak 

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat. 

9) Sahabat-sahabat di luar perkuliahan yang setia menemani dan memberikan bantuan 

fisik dan moril bagi peneliti, Antonius Felix, Willie Rahman, Yudistira, Reidi 

Caesar, Ezra Fardiansyah, Kartika Wijaya, Tania Parengkuan, Okkie Nikijuluw, 

Andhika Prasanjaya. Terima kasih atas dukungannya  telah membuat perjalanan 

penelitian ini lebih berwarna. 



 viii

10) Bertely Kevin yang selalu memberikan perhatian, dukungan, dan semangat kepada 

penulis untuk tidak cepat putus asa, bersabar dan berdoa dalam menyelesaikan 

tugas akhir ini. 

11) Teman-teman seperjuangan angkatan 2009 yang tidak dapat disebutkan satu per 

satu. 

12) Semua pihak yang berdampak dan berarti bagi peneliti yang namanya tidak dapat 

disebutkan satu per satu oleh peneliti 

 

 Akhir kata, Peneliti menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam Tugas 

Akhir ini. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca akan sangat bermanfaat bagi 

Peneliti. Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang 

membacanya. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karawaci, 6 Mei 2014 
 
 
 
 
 

Penulis 
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