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KATA PENGANTAR  

 

Assalamua’alaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillah segala puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 

SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesahatan 

jasmani dan rohani kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan  Skripsi yang 

berjudul “Aktivitas Komunikasi Tradisi Gumbregan (Studi Etnografi 

Komunikasi Mengenai Aktivitas Komunikasi Tradisi Gumbregan dalam 

Memelihara Kesehatan Sapi dan Wujud Rasa Syukur Para Peternak Sapi di 

Dusun Kuwon Gunungkidul Yogyakarta)” ini dengan tepat waktu. 

Dalam menyusun Skripsi ini, penulis cukup mengalami beberapa hambatan 

dan kesulitan. Terbatasnya kemampuan, pengetahuan dan wawasan menjadi 

hambatan besar dalam penyusunan Skripsi. Namun berkat kerja keras, optimis, dan 

dukungan dari berbagai pihak, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan dengan 

semaksimal mungkin. 

Dalam penelitian ini, peneliti tidak sendirian. Banyak pihak yang membantu 

hingga penelitian ini selesai, untuk itu pada kesempatan ini, peneliti ingin 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Mamah dan Bapak tercinta  

Suparmiyati dan Ngadiyanto (ALM)  yang selalu memberikan doa dan restunya, 

kasih sayang, cinta, perhatian, motivasi dan limpahan materi yang tidak akan 

pernah terbalas hingga kapanpun. 
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Ucapan terima kasih tak lupa peneliti sampaikan kepada kakak, kakak ipar 

dan adik, serta keluarga besar atas segala doa,kasih sayang,motivasi dan dukungan 

yang senantiasa diberikan kepada peneliti. 

Tidak lupa juga, dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Yth. Prof. Dr. Sumugyo Ibnu Redjo, Drs., M.A selaku Dekan Falkultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer  Indonesia yang telah 

mengeluarkan surat penelitian ini. 

2. Yth. Dr. Rismawaty, S.Sos.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu 

Komunikasi, yang juga telah membantu memberikan pengesahan pada 

laporan Skripsi ini. 

3. Yth. Olih Solihin, S.Sos., M.I.Kom, Selaku Sekertaris Program Studi Ilmu 

Komunikasi FISIP Universitas Komputer Indonesia yang telah memberikan 

pembelajaran dan arahan-arahan selama peneliti melakukan perkuliahaan di 

Universitas Komputer Indonesia . 

4. Yth. Adiyana Slamet S. IP., M.Si, selaku Dosen Wali, yang telah 

memberikan banyak pembelajaraan, nasihat, semangat, arahan-arahan, dan 

yang telah mengacc perwalian selama peneliti melakukan perkulihan di 

Universitas Komputer Indonesia 

5. Yth. Dr. Desayu Eka Surya S.Sos, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing yang 

telah memberikan ilmu, motivasi serta nasehat kepada peneliti, serta 

membantu peneliti dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh 

peneliti. 
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6. Yth. Bapak Inggar Prayoga M.I.Kom Ketua Sidang Skripsi yang 

senantiasa memberikan kritik saran, arahan, dan motivasi kepada peneliti 

sehingga peneliti dapat menyeselesaikan Skripsi ini dengan baik 

7. Yth. Bapak Drs. Manap Solihat M.Si. Penelaan Sidang Skripsi yang 

senantiasa memberikan kritik saran, arahan, dan motivasi kepada peneliti 

sehingga peneliti dapat menyeselesaikan Skripsi ini dengan baik 

8. Yth. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Ilmu Komunikasi, yang telah 

memberikan dukungan, pikiran, tenaga, saran, dan waktu serta pengajaran 

yang baik selama peneliti mengikuti perkuliahan.. 

9. Yth. Ratna Widiastuti, A.Md Selaku Sekertariat Dekan FISIP Universitas 

Komputer Indonesia yang telah membantu semua keperluan peneliti 

sebelum dan sesudah peneliti melakukan penyusunan Skripsi. 

10. Yth. Astri Ikawati, A.Md. Kom Selaku Sekertariat Program Studi Ilmu 

Komunikasi yang telah banyak membantu dalam mengurus surat izin dalam 

melakukan penelitian serta administrasi yang berkaitan dengan perkuliahan 

11. Yth. Bapak Watino, Bapak Samsudin, Bapak Suraji, Bapak Kartino, 

dan Ibu Sumikem, selaku informan peneliti terima kasih sebesar-besarnya 

telah meluangkan waktunya, serta berbagi ilmu mengenai apa yang telah 

dialami, dirasakan, dilihat, serta pemikiran-pemikiran lainnya sebagai data 

penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti. 

12. Kakak dan Kakak Ipar Tercinta, Dimas Edy Novriyanto, dan Riska 

Wati yang telah mendukung dan memberikan motivasi selama peneliti 

menyusun Skripsi ini. 
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13. Adik dan Keponakan penulis, Putri Cahyanti, dan Rayyan Labib 

Alfariski, yang memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti.  

14. Sepupu-sepupu peneliti, Wati Musiyam, Triyatno, Sutam, Salwa, 

Yudhi, dan Murni atas dukungan serta motivasi selama peneliti melakukan 

penelitian 

15. Teman-teman seperjuangan peneliti di IK-6. Chirstin Yolanda Sirait, 

Antoni Sanjaya, Raymond Lastanto, Anggie Octavianus, Rut M 

Lumbantoruan, Mega Erika, Galang A Faisal, dan Ilham Rahmadi atas 

dukungan serta motivasi yang telah sama – sama berjuang untuk 

menyelesaikan kuliah. 

16. Teman-teman seperjuangan peneliti di Junalistik 2, Nadhifa Salsabila 

K, Sri Listia N. Dachi, Vidia Elfa Safira, Muhammad Yusup, Faqih 

Maulidin, Tita Salsabila, dan Anisa Larasati, atas dukungan serta 

motivasi yang telah sama – sama berjuang untuk menyelesaikan kuliah. 

17. Teman-teman seperjuangan peneliti di BIRAMA 2015, Aprina BR 

Sembiring, dan Indra Permana, atas dukungan serta motivasi yang telah 

sama – sama berjuang untuk menyelesaikan kuliah. 

18. Teman-teman seperjuangan, Juraida Fitri  atas dukungan serta motivasi 

yang telah sama – sama berjuang untuk menyelesaikan kuliah. 

19. Seluruh rekan-rekan IK-6 2015 dan Rekan-rekan IK Jurnalistik 2 yang 

telah memberikan motivasi dan inpirasi kepada peneliti. 
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20. Seluruh rekan-rekan Ilmu Komunikasi angkatan 2015, yang telah 

memberikan motivasi, dukungan dan inpirasi, serta kerja sama kepada 

peneliti 

Peneliti menyadari bahwa dalam menyusun Skripsi ini masih diperlukan 

penyempurnaan dari berbagai sudut, baik dari segi isi maupun pemakaian kalimat 

dan kata-kata yang kurang tepat, peneliti mengharapkan saran dan kritikan yang 

membangun untuk kesempurnaan Skripsi. Akhir kata peneliti mengucapkan terima 

kasih kepada seluruh pihak yang telah turut serta membantu peneliti dalam 

melakukan Skripsi dan semoga dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya 

dan pembaca umumnya. Semoga semua bantuan, dorongan dan bimbingan yang 

telah diberikan itu akan mendapatkan balasan yang sepadan dari Allah SWT. 

 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

 

 Bandung,    Juli 2019 

                                                                                  Penulis 

 

Wahyuni Fibriyanti 

 

 


