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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang 

telah melimpahkan segala rahmat, hidayah, kelancaran dan kemudahan sehingga 

dapat terselesaikannya laporan penelitian ini. Terimakasih kepada Mama dan 

Bapak yang selalu memberikan semangat, kekuatan dan tentu saja doa kepada 

peneliti hingga bisa sampai akhir menyelesaikan usulan penelitian ini dengan 

baik. Ini adalah bukti bahwa peneliti bisa mewujudkan salah satu keinginan mama 

dan bapak yang sangat peneliti sayangi. Penyusunan tugas akhir ini yang berjudul 

“PERANAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL SEORANG IBU” (Studi 

Deskriptif Mengenai Peranan Komunikasi Interpersonal Seorang Ibu dalam 

Menghadapi Anak Perempuan Berprofesi sebagai Pembalap Motor di Kota 

Cimahi). Skripsi ini dibuat guna memenuhi Ujian Sarjana pada Program Studi 

Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Komputer 

Indonesia Bandung. 

 Peneliti mengucapkan terimakasih kepada kedua orangtua yaitu,  

Bapak Dede Rustandi dan Mamah Siti Komariah yang selalu memberikan 

semangat, do’a dan untuk segala usaha serta jerih payah yang mamah dan bapak 

berikan. Saya tidak akan pernah melupakan segala hal yang telah mamah dan 

bapak perjuangkan untuk saya. Semoga dengan ini, saya dapat mencapai salah 

satu harapan mamah dan bapak. Semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan 

dunia dan akhirat Aamiin.  

 Dirasakan masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan 

pengalaman dan kemampuan peneliti. Oleh karena itu peneliti mengharapkan 

saran dan kritik yang sifatnya membangun, agar lebih baik lagi pada kesempatan 

mendatang. 
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Selama perjalan kehidupan peneliti, banyak sekali dukungan baik dalam 

bentuk materi maupun moril yang telah diberikan. Peneliti menyadari bahwa hal 

ini tidak jauh daripada peran kedua orang tua tercinta yang senantiasa mendukung 

dan mendampingi peneliti sampai saat ini. Maka pada penyusunan tugas ini 

peneliti persembahkannya untuk kedua orang tua peneliti sebagai bentuk bakti dan 

rasa terimaksih yang mendalam. 

Dalam penyusunan tugas ujian akhir semester ini, pada mulanya peneliti 

merasakan amat sulit namun berkat peran serta dukungan, bantuan, dorongan dan 

bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya dapat peneliti menyelesaikannya. 

Dengan tulus hati, peneliti ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada Yang 

Terhormat: 

1. Assoc. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, M.T, selaku Rektor 

Universitas Komputer Indonesia, yang telah memberikan bantuan 

pendidikan baik berupa beasiswa dan telah memberikan inspirasi dan 

tauladannya yang patut untuk dicontoh. 

2. Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., M.A. selaku  Dekan Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, yang telah mendukung penyusunan tugas akhir. 

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

Komunikasi, yang telah membimbing dan mengajari peneliti dalam 

menyusun skirpsi ini, dan telah memeberikan waktu, tenaga, pikiran, serta 

arahan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skiripsi 

dengan maksimal. 



vi 
 

4. Olih Solihin, M.I.Kom. selaku Wakil Ketua Program Studi Ilmu 

Komunikasi yang telah membantu dalam administrasi perkuliahan 

khususnya untuk penyusunan skirpsi. 

5. Adiyana Slamet,. S.IP.,M.Si selaku pembimbing yang selalu membantu 

membimbing peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. 

6. Melly Maulin P, S.Sos,. M.Si selaku ketua sidang yang telah memberikan 

arahan dan saran kepada peniliti selama penyusunan skripsi ini. 

7. Tina Rakhmatin, M.I.Kom., selaku Penelaah sidang yang telah 

memberikan arahan dan saran kepada peniliti selama penyusunan skripsi 

ini. 

8. Seluruh dosen Ilmu Komunikasi, yang telah memberikan bekal ilmu 

pengetahuan kepada peneliti.  

9. Sekretariat Prodi. Ilmu Komunikasi, Mba Ratna Widiastuti, A.MD., 

mba Asri Ikawati, A.MD.Kom, dan mba Ferina Tanjung Permata, SDs., 

yang telah membantu dalam segala bentuk administrasi perkuliahan. 

10. Terimakasih Kepada Yuda Ramdani, Ika Rahmawati, Desty Rismayanti, 

Sucy Putri Agustine, Ezzalea sayyidina, Helmi Safari selaku kakak dan 

adik peneliti yang selalu memberikan semangat juga sehingga peneliti 

dapat menyelesaikan Penelitian ini. 

11. Terimakasih kepada M Azman NF selaku teman terdekat peneliti yang 

senantiasa bersedia mendengarkan dan memberi semangat serta membantu 

menyelesaikan penelitian ini. 
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12. Terimakasih kepada Silvia Destriani, Yesa Maria, Nada Restu, Adzhani 

Milla, Indra Permana, Sonni Utama, Rila susyanuri, Yunia OP selaku 

teman peneliti yang selalu bersedia untuk bertukar pikiran, mengkritik 

dan memberikan saran selama penyelesaian penelitian ini. 

13. Terimakasih kepada seluruh informan kunci dan informan pendukung 

yang telah membantu peneliti melakukan penelitian ini dan senantiasa 

memberikan informasi yang peneliti perlukan. 

14. Terimakasih kepada aa yoma squad yang senantiasa membantu peneliti 

dalam menyelesaikan penelitian ini. 

15. Terimakasih kepada teman-teman IK-3 2015 dan Humas-1 2015 dan 

teman-teman seperjuangan lainnya.  

 

Akhir kata, peneliti berharap semoga penelitian ini dapat diterima dengan 

sebaik-baiknya dan dapat bermanfaat, guna menyempurnakan hasil dari penelitian 

ini, peneliti mengharapkan adanya saran dan masukan untuk penelitian ini. 

Terimakasih yang sebesar-besarnya, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi 

ilmu pengetahuan. 

 

Wassalamu’alaikum. Wr.Wb. 

Bandung,   Agustus 2019 

Peneliti, 

 

Ike Apriyani 


