
KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan
Rahmat serta hudayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul
“MENGKOMUNIKASIKAN POWER DALAM COMPUTER MEDIATED
COMMUNICATION (STUDI KUALITATIF TERHADAP KOMUNIKASI
KELOMPOK KECIL ANTAR PEMAIN GAME DOTA 2)”. Skripsi ini disusun
untuk memenuhi persyaratan tugas akhir dalam memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya
Malang.

Kegiatan skripsi ini adalah berupa penelitian yang menelaah tentang
komunikasi yang dilakukan antar pemain game online DotA 2 yang berfokus
terhadap kata-kata yang digunakan pemain untuk mengkomunikasikan power.
Melalui penelitian ini diharapkan menambah kajian tentang power communication
yang tidak hanya terjadi pada face to face communication, melainkan juga melalui
komunikasi virtual.

Melalui skripsi ini, memungkinkan sekali bagi penulis untuk mengenal,
mempelajari, dan menganalisis permasalahan yang ada di lapangan. Peneliti juga
menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempeurnaan. Untuk itu, saran dan kritik
yang bersifat membangun akan penulis terima agar hasilnya dari skripsi ini dapat
lebih bermaanfaat. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembaca dan
penelitian selanjutnya.

Penulis



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tidak terasa 4 tahun lebih sudah saya berada di kota Malang untuk menggapai

gelar sarjana saya. Tentunya selama perjalanan 4 tahun lebih ini tidak berjalan mulus

begitu saja. Ada banyak rintangan yang saya hadapi demi meraih gelar S1 ini.

Tentunya ini menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi saya sendiri terlebih

harus hidup merantau jauh dari kedua orang tua, kakak, dan adik. Saya percaya

bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Dan tidak lupa dengan apa yang saya

kerjakan kurang lebih 1 tahun ini. Jatuh bangun dalam mengerjakannya seolah

menjadi cerita yang mungkin akan terus saya kenang sepanjang hidup saya. Ada

banyak orang-orang yang berada dibelakang saya yang tentunya lahirlah tulisan-

tulisan saya di sampul oranye ini. Maka lewat tulisan ini saya ingin mengucapkan

rasa terima kasih kepada mereka:

1. Untuk kedua orang tua saya tentunya yang telah melahirkan saya ke dunia ini,

Husein Avicenna Akil dan Ida Trias Tuti Suhidi. Terimakasih untuk kerja

keras dan perjuangan kalian untuk menghidupi Huda dari lahir sampai

sekarang. Terimakasih Daddy udah bekerja menjadi tulang punggung

keluarga dan tentunya terutama buat Mama sudah memberikan segalanya buat

Huda. Maaf kalau Huda mungkin suka banyak minta ke Mama, tapi Insya

Allah Huda akan membalas semuanya. Pasti.

2. Seinda, Wenda, dan Avinda yang merupakan kakak-kakak dan adik kandung

saya yang tentunya banyak hal yang telah kita lewati bersama dalam keluarga

kecil kita. Ada banyak pelajaran berharga dalam semua kondisi keluarga kita.

Semoga kita tetap terus kompak sebagai saudara. Tidak lupa juga buat Rangga

yang sudah ada sejak lahir bersama keluarga ini. Semoga besar nanti menjadi

orang yang bermanfaat untuk keluarga dan orang sekitar.



3. Ibu Yun Fitrahyati, S.I.Kom.,M.I.Kom., selaku dosen pembimbing yang

sekaligus sebagai guru utama dalam penelitian ini. Mungkin saya satu-satunya

bimbingan Ibu yang banyak sekali berkonsultasi skripsi sampai harus

menghabiskan tiga lembar kartu bimbingan. Semoga segala kebaikan Ibu

dibalas oleh-Nya. Terimakasih banyak Ibu Fitrah. Saya sangat beruntung

menjadi mahasiswa bimbingan Ibu.

4. Mba Fariza Yuniar S.I.Kom.,M.I.Kom., selaku dosen kedua pembimbingsaya

yang telah sabar dalam membimbing peneliti. Terimakasih atas waktu yang

telah Mba berikan, tidak lupa saya doakan yang terbaik untuk Mba Zaza agar

selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan.

5. Saya ucapkan terimakasih kepada Ibu Widya selaku penguji proposal skripsi

saya. Terimakasih atas masukan-masukan yang Ibu berikan. Terimakasih juga

kepada Ibu Dyan Rahmiati dan Pak Bayu selaku penguji skripsi saya ketika

sidang. Jasa kebaikan Ibu dan Bapak akan terus saya ingat.

6. Kepada Dwi Nova Anggraeni seseorang selalu ada samping saya hampir

selama saya berada di Malang. Seseorang yang setia selalu memberi semangat

kepada peneliti. Mungkin wujud nyata kebaikan yang terlihat adalah ketika

saya mendapatkan musibah dengan hilangnya motor. Nova dengan ikhlas

selalu memberikan pinjam motornya untuk keperluan peneliti. Bahkan tidak

ada rasa malu kalau memang cowoknya yang nebeng. Terimakasih banyak

Nova semoga kebaikan engkau dibalas oleh-Nya. Dan untuk kedepannya

semoga dapat meraih hal yang lebih besar untuk kita berdua.

7. NDANG LULUS. Sebuah geng kecil yang beranggotakan 13 manusia yang

hadir sebagai tempat gibah atau motivasi saat kumpul bersama kalian. Nova,

Uwi, Mitha, Ica, Ashley, Marta, Rari, Tyok, Lorenzo, Suta, Bimo, dan

Ghanang saya ucapkan terimakasih banyak. Kalian adalah masa remaja

menuju dewasaku. Semoga kalian sukses kedepannya. NDANG NDANG

NDANG LULUS!!!



8. BOSAN MISKIN. Sebuah geng lebih kecil dari NDANG LULUS berisi 6

orang yang bisa disebut hanya grup cowok-cowok dari Ndang Lulus.

Terimakasih banyak rek, kita bisa menang lomba poster simPATI dan

berangkat ke Bali. Yak opo ya rek. Ke Bali itu sebenernya gampang.

9. Seluruh teman-teman dari grup Sepak Pojok saya ucapkan terimakasih yang

sebesar-besarnya. Buat Tantio Jek, Bagus, Alka, Aby, Noval, dan Ferry

terimakasih udah diajak gabung main bareng kalian. Ceppi dan Dani juga

tentunya tidak saya lupakan. Semoga kalian diberikan kesuksesan di masa

mendatang.

10. Kekawanku sesama rantau di Malang teman-teman Kos SST 2 Dio, Dedi,

Zaki, Adrian, Valdy, Rendy, dan Dhany. Semoga kalian cepat lulus juga.

11. Untuk para informan dalam penelitian ini yang juga teman-teman saya sendiri

Ivan, Iqbal, Chandra, Suta, dan Amir saya ucapkan terimakasih banyak atas

kesedian waktu dan ikut terlibat dalam penelitian ini.


