
KATA PENGANTAR

Assaamualaikum Wr.Wb

Puji syukur dan terima kasih peneliti panjatkan atas kehadirat Allah SWT

beserta seluruh Malaikat dan Rasulnya, dimana berkat rahmat dan hidayah serta

keridhaannya, peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul Pola

Komunikasi Komunitas Net Good People Bandung Dalam Mempertahankan

Eksistensinya Melalui Event Eksternal Di Bandung.
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juga berkat usaha, doa, semangat, bantuan, bimbingan serta dukungan yang

peneliti terima baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak,
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motivasi dan kepercayaan kepada peneliti. Terimakasih telah dan selalu menjadi

role model yang baik di kehidupan peneliti. Terimakasih atas dukungan materi

dan moril serta kasih sayangnya yang tiada hentinya untuk peneliti. Dengan

kerendahan hati peneliti akan berusaha sekuat tenaga memberikan yang terbaik

agar selalu menjadi anak yang dibanggakan oleh Bapak dan Mamah.

Pada kesempatan yang baik ini, dengan segala kerendahan hati peneliti

ingin mengucapkan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada orang-orang

terkasih peneliti yaitu kepada :
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surat yang dibutuhkan peneliti.

2. Yth. Ibu Dr Rismawaty,S.Sos, M.S.i selaku Ketua Program Studi

Ilmu Komunikasi dan Public Relations FISIP Unikom atas ilmu,
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peneliti untuk sharing. Terimakasih atas segala kesabarannya mendidik
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Bapak Inggar Prayoga, M.I.Kom, Ibu Tine A. Wulandari,

M.I.Kom, Ibu Melly Maulin., S.Sos., M.Si yang telah mengajarkan

peneliti selama ini. Yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya

kepada Peneliti selama perkuliahan berlangsung.

8. Yth. Ibu Ratna Widiastuti A.Md, selaku sekretariat Dekan FISIP

Unikom yang telah membantu semua keperluan peneliti sebelum dan

sesudah.

9. Yth. Ibu Astri Ikawati A.Md,Kom selaku sekretariat Program Studi

Ilmu Komunikasi. Terimakasih telah banyak membantueneliti dari

mulai peneliti menginjakan kaki di Unikom Semester 1 hingga

semester 8 ini.

10. Komunitas Net Good People Bandung yang telah memberikan

perizinan untuk peneliti melakukan penelitian.

11. Kepada seluruh Keluarga yang telah memberikan dorongan dan

dukungan kepada peneliti Khususnya untuk Yenny Rohaeni, Ane

Rahmawati dan Budi Heriyadi selaku Kakak yang selalu

memberikan bantuan disaat Peneliti mengalami kesulitan.

12. Kepada Teman Seperjuangan, Natasha Elchrysti, Syifa Qori

Nuraeni, Hala Nur Anisa, Dwi Rahmayanti, Lusy Chyntia yang

telah menemani peneliti selama penelitian ini, terimakasih atas segala

bentuk bantuannya.



13. Kepada Sahabat peneliti, Risma Windy Chantika, Lasmaria, Gina

yang selalu mengingatkan peneliti dan membatu peneliti dalam

pengerjaan Skripsi ini.

14. Kepada semua orang yang sempat bertemu di beberapa kesempatan

selama proses Penelitian ini juga banyak memberikan bantuan dan

semangat yang tidak dapat Peneliti sebutkan satu persatu, dimanapun

kalian berada semoga Allah SWT membalas semua ketulusan yang
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Akhir kata, Peneliti ingin memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya

kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Penelitian ini. Jerih
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Guna penyempurnaan Penelitian ini peneliti selalu terbuka untuk kritik dan
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Wassalamu’alaikum. Wr. Wb
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