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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb  

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala 

rahmat dan karunia-Nya, shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada 

Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, serta para sahabat. Alhamdulillah, atas 

izin Allah SWT, peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan berjudul:  

“Gaya Komunikasi Komandan Pleton (Danton) Kepada Anggota Pramuka 

Dalam Mencapai Prestasi” (Studi Deskriptif Tentang Gaya Komunikasi 

Komandan Pleton (Danton) Kepada Anggota Pramuka SMA Angkasa Lanud 

Sulaiman Bandung Dalam Mencapai Prestasi) 

Peneliti menyadari selama proses penulisan serta penyusunan penelitian ini 

cukup banyak kendala yang dihadapi, namun berkat do’a, semangat, bantuan serta 

dorongan yang diberikan oleh berbagai pihak, disertai keinginan yang kuat dan 

usaha yang sungguh-sunguh hingga akhirnya penelitian ini dapat terselesaikan. 

Dalam penelitian ini, peneliti tidak sendirian, banyak pihak yang membantu 

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

mengucapkan terima kasih untuk Ayahanda Zaenal Abidin dan Ibunda Dewi 

Masroyah tercinta yang selalu memberikan doa dan restunya, kasih sayang, cinta, 

perhatian, motivasi, dan limpahan materi yang tidak akan pernah terbalas hingga 

kapanpun serta anakku tersayang Khyyara Azalia Himata. 
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Selama menyelesaikan penelitian ini tentunya tidak lepas dari masukan dan 

saran dari berbagai pihak yang telah membantu peneliti. Oleh karena itu peneliti 

mengucapkan terima kasih kepada: 

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

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia 

periode 2010-sekarang yang telah memberikan surat izin dan surat 

pengantar untuk penelitian skripsi di Program Studi Ilmu Komunikasi 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia. 

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

Komunikasi  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer 

Indonesia. 

3. Yth. Bapak Olih Solihin, M.I.Kom, selaku pelaksana tugas Ketua 

Program studi serta Sekretaris Progam Studi Ilmu Komunikasi dan juga 

selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak pengarahan 

bimbingan, nasehat, dan motivasi, selama peneliti mengerjakan sampai 

dengan menyelesaikan penyusunan proposal penelitian ini. Peneliti sangat 

berterima kasih atas waktu yang telah banyak diberikan.  

4. Yth. Bapak Drs. Manap Solihat, M.Si selaku Dosen Wali yang telah 

memberikan arahan, memberikan saran, serta memberikan motivasi dan 

telah banyak membantu baik saat peneliti melakukan kegiatan perkuliahan. 

5. Yth. Staf Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi, yang telah 

memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis dari awal 

perkuliahan hingga saat ini. 
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6. Yth. Ratna Widiastuti, A.Md., selaku Sekretariat Dekan FISIP 

Universitas Komputer Indonesia, yang telah banyak memberikan informasi 

selama menjalankan perkuliahan hingga pembuatan skripsi ini 

7. Yth. Astri Ikawati, A.Md.Kom, selaku Sekretariat Program Studi Ilmu 

Komunikasi Universitas Komputer Indonesia, yang telah banyak 

memberikan informasi, serta membantu memenuhi kebutuhan peneliti 

selama menjalankan perkuliahan hingga pembuatan skripsi ini.. 

8. Kak Sofyan Firdaus selaku Pembina Pramuka SMA Angkasa Lanud 

Sulaiman Bandung, yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian 

di SMA Angkasa Lanud Sulaiman Bandung. 

9. Himawan Yuristra suamiku tersayang yang selalu memberikan nasihat 

dan menguatkan peneliti dalam mengerjakan dan menyelesaikan penulisan 

penelitian ini, terimakasih untuk semangat dan dukungannya kepada 

peneliti. 

10. Kedua Mertuaku, Mamah dan papah yang selalu memberikan semangat, 

kekuatan dan do’a kepada peneliti hingga bias menyelesaikan penyusunan 

penilitian ini dengan baik. 

11. Nooryla (Ory) yang selalu memberikan motivasi , semangat dan dukungan 

kepada penulis, yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis. 

12. Sahabat-sahabat tercinta yang sudah lulus duluan, Indria Hady, dan 

Vincentia Simarmata yang selalu memberikan motivasi, semangat, 

berbagi ilmu, semoga kita sukses seperti apa yang kita impikan selama ini. 



viii 

 

13. Teh Yani, A Deni, Teh Arien, dan A Agi, yang selalu memberikan 

nasihat-nasihat, dukungan moril dan selalu memberikan semangat. 

14. Rekan-rekan Humas 4 angkatan 2015, yang selalu memberi motivasi dan 

semangat kepada penulis selama penulis menyelesaikan penelitian ini. 

15. Rekan-rekan Satu pembimbing yang sama-sama berjuang dan saling 

memberikan motivasi serta menjadi teman diskusi. 

16. Rekan-rekan Humas dan Jurnalistik angkatan 2015 terima kasih atas 

dorongannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini.  

Akhir kata guna penyempurnaan laporan penelitian ini, peneliti selalu 

terbuka untuk kritik dan saran, semoga Penelitian ini bermanfaat bagi kita semua. 

Amin 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb 

 

Bandung,  September 2019 

 

Peneliti 

 

 

 

 

Dita Utami Dewi 

NIM. 41814003 

 


