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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang berlimpah hamba 

panjatkan kehadirat-Mu Ya Allah, atas segala rahmat dan karunia-Mu. Shalawat, 

serta salam semoga tercurah selalu kepada jungjunan Nabi Besar Muhammad 

SAW, beserta keluarganya, para sahabat, serta umatnya. 

Skripsi ini berjudul “Perilaku Komunikasi Komunitas Stay Bandung”. 

Skripsi ini diajukan sebagai bukti telah melakukan penelitian, selesainya penelitian 

ini tidak terlepas dari bimbingan serta arahan dari para pembimbing juga bantuan 

dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi penting dalam 

penyusunannya. Maka dalam kesempatan kali ini perkenankan Peneliti 

mengucapkan rasa terima kasih kepada orang-orang yang telah memberikan 

bantuan dalam penyusunan Skripsi ini, terutama Peneliti mengucapkan terimakasih 

yang sebesar-besarnya untuk kedua orang tua tercinta Bapak Edi Carmana dan 

Mimin siti Aminah yang selalu memberikan kasih sayang dan semangat serta 

dukungan baik secara moril maupun materil dan membantu Penulis terutama 

melalui untaian doa-doanya. Serta kakak saya satu-satunya Mariam Purnamasari 

yang selalu menjadi tempat berkeluh kesah, sekaligus memberi arahan dan kasih 

sayang yang tiada hentinya. 

Peneliti sadari sepenuhnya bahwa dalam melakukan penyusunan skripsi ini 

banyak memperoleh dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu 

pada kesempatan kali ini Peneliti mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak 
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yang telah membantu proses penelitian ini, secara khusus penulis sampaikan terima 

kasih kepada:  

1. Yang terhormat Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., M.A, selaku Dekan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Komputer Indonesia 

(Unikom). 

2. Yang terhormat Dr. Rismawaty, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi  

Ilmu Komunikasi Unikom, yang telah memberikan pengesahan penelitian 

Penulis. 

3. Yang terhormat Olih Solihin, S.Sos., M.I.Kom, selaku Sekretaris Program 

Studi Ilmu Komunikasi. 

4. Yang terhormat Melly Maulin P., S.Sos., M. Si selaku Dosen Wali yang selalu 

memberikan dukungan, tenaga, waktu, pikiran, serta pengajaran yang baik 

selama Penulis melaksanakan perkuliahan, juga telah banyak membimbing, 

memberikan masukan, nasihat, saran–saran, dan motivasi kepada Penulis 

selama ini. 

5. Yang terhormat Inggar Prayoga, M.I.Kom. selaku dosen pembimbing saya 

yang membantu dalam penelitian ini, yang telah banyak membantu Penulis 

dalam segala hal baik waktu, tenaga, pengetahuan, motivasi, memberikan 

pengarahan, dan pandangan.  

6. Yang terhormat seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Bapak/Ibu Dosen Luar Biasa di 

Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM), 

yang telah memberikan dukungan dan motivasinya, selama Penulis 

melaksanakan perkuliahan. 
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7. Yang terhormat Ratna Widiastuti, A.Md dan Ibu Astri Ikawati, A.Md, 

selaku Sekretariat Program Studi Ilmu Komunikasi yang telah memberikan 

bantuan dan kerjasamanya untuk membantu keperluan Penulis sebelum dan 

sesudah melakukan penelitian. 

8. Terimakasih kepada Annisa Indirasari, yang telah menjadi partner terbaik, 

juga memberikan dukungan dan menjadi ruang berbagi keluh kesah kepada 

Penulis tentang penelitian ini, juga hal lainnya. 

9. Terimakasih kepada Rena dwieyanti yang selalu menjadi tempat 

mengeluarkan keluh kesah Penulis atas segala hal. Penulis sadari kelancaran 

turut serta berkat doa-doa yang mereka panjatkan. 

10. Terima kasih kepada Rilas Susyanuri Sanga, yang telah banyak membantu 

peneliti mengerjakan laporan usulan penelitian ini. 

11. Terimakasi kepada Rakha Ciptian, Inne Kohler, Nisa Regina, Jovan 

Abdul,Akbar Adam, Mitrya, Alfi firmansyah, Boby M, Ghifary wibi, 

Mika sagala, Puspa, Asri rach, Zikra Nurhafizha, Fian, Irena ramandani, 

Irsyad, M fachry, M Ihsan, Nova Deria, Respi Silvan, yang selalu menjadi 

teman sekaligus partner terbaik selama berada di kampus ini. 

12. Terimakasih kepada Dzikri iman, Farhan dlh, Agung yang menjadi teman 

bertukar pikiran selama melakukan penelitian. 

13. IK 7 - 2015 dan IK Jurnalistik 2 - 2015 sebagai tempat pembelajaran yang 

sangat menyenangkan dan saling membantu satu sama lain. 

14. Terimakasih kepada Anak BP & GS Nabella Chika, NadillaNad, Nicky 

Rosdiana, Nurul abkari, Iksal resak, Rizki isnaen, Indah Ps, Selvi sevtiani, 
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Permana wike, Nike bella, Efriadi Agashi, Annisa Indirasari, Taofik 

Rahman, Dehan, Bejo yang telah memberikan kenangan masa kuliah dari 

maba hingga tingkat akhir semester ini. 

15. Terimakasih juga kepada Komunitas Stay Bandung khususnya Aulia, Dini, 

dan Alisha yang telah bersedia dan meluangkan waktunya serta 

mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. 

16. Serta kepada semua pihak yang penulis tidak bisa disebutkan satu-

persatu, terimakasih atas bantuan, kritikan, dan bimbingan selama proses 

penelitian ini berlangsung. 

Akhir kata Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang 

telah membantu Penulis dalam proses menyelesaikan penelitian ini dan semoga 

penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi Peneliti khususnya dan pembaca lain 

umumnya. Semoga semua bantuan, dorongan dan bimbingan yang telah diberikan 

itu akan mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Aamiin...  

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.  

 

     Bandung, Desember  2019 

                                    Peneliti, 

 

 

    Fajar Anugrah 

        41815267 


