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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat 

dan karunia-Nya Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul 

“AKTIVITAS KOMUNIKASI RITUAL PADA UPACARA ADAT CEPROTAN 

DI KECAMATAN DONOROJO KOTA PACITAN”.  

Pertama peneliti ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang 

tua yang sangat luar biasa bagi peneliti. Agus Purnomo dan Siti Samsiyah yang 

mendukung, memberikan motivasi, memberikan nasehat, saran, serta memenuhi 

segala kebutuhan baik dari segi materil maupun non materil dalam mengerjakan 

semua kegiatanku di kampus. 

Shalawat serta salam saya hantarkan bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW 

berserta keluarga dan para sahabatnya serta kita sebagai pengikutnya. Tidak lupa 

saya ucapkan banyak terima kasih Kepada Orang tua penulis yang telah 

memberikan dukungan dan motivasi yang begitu besar kepada penulis. 

Dalam melaksanakan Laporan Usulan Penelitian ini tidak sedikit penulis 

menghadapi kesulitan serta hambatan baik teknis maupun non teknis. Namun atas 

izin Allah SWT, juga berkat usaha, doa, semangat, bantuan, bimbingan serta 

dukungan yang penulis terima baik secara langsung maupun tidak langsung dari 

berbagai pihak, disertai dengan keinginan yang kuat dan usaha yang sungguh- 

sungguh akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan ini sebagaimana 

diharapkan. 
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2. Bapak Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs.,MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik sekaligus penguji yang telah banyak membantu peneliti 

dalam proses administrasi skripsi juga siding skripsi. 

3. Ibu Dr. Rismawaty, M.Si, selaku Ketua Program Studi dan Dosen Pembimbing 

yang memperlancar kegiatan peneliti dalam membantu penulis merampungkan 

Usulan Penelitian. 

4. Bapak Olih Solihin., S. Sos., M.I.Kom selaku Sekretaris Program Studi Ilmu 

Komunikasi yang telah berkenan membantu mempermudah dalam proses 

pembuatan skripsi ini. 

5. Ibu Dr. Desayu Eka Surya., M.Si selaku Ketua Sidang dalam skripsi peneliti 

yang telah memberikan nasehat, dukungan, motvasi, serta membantu dalam 

proses sidang proposal usulan penelitian maupun sidang skripsi. 

6. Ibu Tina Rakhmatin., M.I.Kom selaku penelaah dalam skripsi peneliti yang 

telah memberikan nasehat, dukungan, motvasi, serta membantu dalam proses 

sidang proposal usulan penelitian maupun sidang skripsi. 
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memberikan arahan terhadap peneliti dari awal masuk perkuliahan hingga saat 
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Sekretariat Prodi Ilmu Komunikasi yang telah banyak membantu penulis 

dalam hal adminstrasi dan hal- hal teknis. 

10. Bapak Miswandi Selaku Kepala Desa Sekar yang membantu dalam hal 

administrasi penelitian di desa sekar dan membantu dalam proses penelitian 

sekaligus informan penelitian. 

11. Bapak Marsongko selaku Juru Kunci Upacara Ceprotan yang sudi memberikan 

informasi secara jelas dan memberikan pengetahuan baru kepada penulis  

12. Bapak Sarimin selaku informan pendukung yang telah memberikan informasi 

dan pendapatnya untuk meningkat hasil dari penelitian ini 

13. Laras selaku informan pendukung sekaligus saudara sepupu penulis yang mau 

untuk memberikan pendapat nya terhadap upacara adat ceprotan yang 

disaksikanya untuk meningkatkan obyektifitas dari penelitian. 

14. Keluarga besar termasuk uti, kakung, mamak, paman dan bibi yang tidak bisa 

disebutkan satu-satunya yang membantu dan mensuport penulis dalam proses 
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15. Andri selaku saudara sepupu penulis yang membantu proses penelitian. 

16. Mas Rofik yang membantu  penulis untuk bertemu paklurah agar penelitian 
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17. Teman-teman satu bimbingan yang telah berjuang bersama dalam beberapan 

bulan terakhir ini terutama Sofie Aulia Rahma dan Elizabeth Octari. 
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18. Seluruh sahabat dekat penulis di Bandung yang selalu mendukung dan 

membantu saya dalam pengerjaan skripsi ini terutama Juraida Fitri dan 

Kharisma Putri Pertiwi. 

19. Sahabat penulis dari kota asal yang juga selalu turut memberikan dukungan 

dalam penulisan skripsi ini. 

20. Teman-teman Ik-1 2014 yang telah memberikan pengalaman baru bagi penulis 
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Akhir  kata,  penulis  berharap  semoga  Laporan  Usulan Penelitian  ini  bisa  

diterima sebaik-baiknya. Semoga Laporan ini nantinya mempunyai kontribusi besar 
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