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Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, karena berkat Rahmat-Nya lah peneliti 

dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Perilaku Komunikasi Panjat 

Sosial (Studi Fenomenologi Mengenai Perilaku Komunikasi Panjat Sosial di 

Kalangan Mahasiswa) ini tepat pada waktu yang telah ditentukan. Karena selama 

penulisan banyak sekali kendala yang tak terduga serta hambatan yang peneliti 

hadapi. 

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Amah 

dan Apah peneliti yang selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun 

materil, bersabar atas keluh kesah peneliti, menghibur dan terus berjuang untuk 

peneliti tetap semangat. Sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, dan peneliti 

persembahkan untuk kedua orang tua yang tidak henti- hentinya mendoakan 

peneliti. Tanpa dukungan tersebut peneliti tidak akan mungkin bisa 

menyelesaikan penelitian ini. 

Peneliti sadari sepenuhnya bahwa dalam melakukan penyusunan Skripsi 

dengan baik tidak mungkin tanpa adanya dorongan, bimbingan dan juga bantuan 

dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini peneliti 

mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu proses 
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