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KATA PENGANTAR 

 

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha 

Penyayang, Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah, kepada kami, sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan proposal tentang Metode Penelitian Kualitatif dengan Judul 

Konstruksi Makna Tokoh Semar (Studi Fenomenologi Mengenai Konstruksi 

Makna Semar Dalam Wayang Golek Bagi Dalang di Bandung Raya).  

 Dalam melakukan penelitian skripsi ini tidak sedikit peneliti menghadapi 

kesulitan serta hambatan baik teknis maupun non teknis. Namun kerena berkat 

usaha, doa, semangat, bantuan, bimbingan serta dukungan yang peneliti terima 

baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, akhirnya 

peneliti dapat menyelesaikan proposal usulan penelitian ini.  

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua 

orangtua yang selalu mencurahkan rasa kasih sayangnya dan memberikan do’a 

yang tak pernah putus serta dukungan moril maupun materi, dan semangat yang 

luar biasa bagi peneliti ketika peneliti hampir putus asa dalam menyelesaikan 

penelitian . 

Terwujudnya penelitian proposal ini tidak lepas dari bantuan dan 

dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini perkenankanlah 

peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua 

pihak terutama : 
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1. Yth. Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto, selaku Rektor Universitas Komputer  

Indonesia sekaligus Entrepreneur, yang turut memberikan ilmunya secara 

khusus Entrepreneurship kepada peneliti, menyediakan sarana prasarana dalam 

kegiatan belajar mengajar maupun inspirasi-inspirasinya dalam berwirausaha. 

2. Yth. Bapak Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., M.A selaku Dekan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia, yang 

telah mengeluarkan surat pengantar untuk penelitian skripsi dan 

menandatangani lembar pengesahan. 

3.  Ibu Rismawaty, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi, 

yang telah membimbing dan memberi ilmu di luar perkuliahan selama proses 

kuliah ini. 

4. Bapak Olih Solihin, M.I.Kom selaku Sekertaris Program Studi Ilmu 

Komunikasi yang telah membantu dalam administrasi perkuliahan khususnya 

untuk penyusunan tugas. 

5. Bapak Adiyana Slamet, S.IP.,M.Si selaku Dosen Program Studi Ilmu 

Komunikasi serta Dosen Pembimbing bagi peneliti yang telah membantu 

memberikan materi dan membimbing selama menyelesaikan dalam proposal 

seminar usulan penelitian ini. 

6. Seluruh dosen Ilmu Komunikasi UNIKOM, yang yang tidak bisa peneliti 

sebutkan satu persatu yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada 

peneliti. 
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7. Sekretariat Program Studi Ilmu Komunikasi, Mba Ratna Widiastuti, 

A.MD., mba Asri Ikawati, A.MD.Kom, yang telah membantu dalam segala 

bentuk administrasi perkuliahan. 

8. Kepada narasumber yang telah meluangkan waktu dan dukungan kepada 

peneliti untuk melakukan penelitian ini dengan baik. 

9. Terimakasih kepada kedua orangtua yang telah mendukung, memberikan 

segala kebutuhan dan doa kepada peneliti hingga akhirnya bisa menyelesaikan 

proposal usulan penelitian dengan baik. 

10. Teman-teman seperjuangan yang telah mendukung peneliti dengan berbagai 

cara untuk menyelesaikan proposal usulan penelitian ini. 

Tidak lupa peneliti haturkan terimakasih kepada semua pihak yang telah 

mendukung dalam pembuatan proposal ini, Terlepas dari semua itu, Peneliti 

menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan 

kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka peneliti 

menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar peneliti dapat memperbaiki 

proposal ini. 

Wassalamu’alaikum. Wr.Wb. 

Bandung,       Mei 2019 

Peneliti, 

 

Agista Prayana 

NIM: 41815059 


