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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang tak terhingga peneliti 

menyampaikan segala puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmat 

dan karunia-Nya yang senantiasa memberikan petunjuk. Shalawat serta salam 

senantiasa panjatkan pada junjungan Nabi Muhammad saw. Terima kasih kepada 

semua pihak yang selalu membantu dan memberikan dukungan baik moral, 

spiritual dan material serta doa kepada peneliti. Selama dalam proses penyusunan 

ini peneliti banyak kendala yang dihadapi namun berkat bantuan yang diberikan 

dari berbagai pihak akhirnya tugas usulan penelitian ini dapat diselesaikan. 

 

Alhamdulilah dengan rasa syukur peneliti dapat menyelesaikan penyusunan 

Proposal Usulan Penelitian yang berjudul Komunikasi Antara Guru Dengan 

Murid Melalui Metode Beyond Centers And Circle Time Dalam 

Pengembangkan Berbahasa Siswa Usia Dini Di Tunas Merdeka Cimahi.  

 

Peneliti menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari pihak-pihak yang telah 

membantu dalam penyusunan tugas ini, maka peneliti tidak mungkin 

menyelesaikan tugas ini dengan baik tanpa adanya dukungan, dorongan dari 

berbagai pihak. Dan peneliti juga menyadari sepenuhnya bahwa tugas ini terdapat 

kekurangan. Oleh, karena itu untuk menyempurnakan tugas penelitian ini maka 

peneliti sangat mengharapkan dan menghargai sekali berbagai saran, teguran, dan 
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kritik dari siapa saja yang membaca tugas penelitian ini, sebagai bahan untuk lebih 

baik lagi ke depannya.  

 

Selanjutnya pada kesempatan ini dengan segala kerendahan serta ketulusan 

hati, izinkan peneliti menyampaikan rasa hormat, terima kasih, serta penghargaan 

sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu, memberikan motivasi 

sehingga tugas ini dapat terselesaikan dengan baik. Secara khusus perkenankan 

peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat: 

1. Prof. Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto, selaku Rektor dan juga pendiri 

Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM). 

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

dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Komputer Indonesia. 

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

Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer 

Indonesia. 

4. Dr. Drs. Manap Solihat, M.Si, selaku Dosen Wali serta Dosen 

Pembimbing peneliti Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas 

Komputer Indonesia. 

5. Dr. Desayu Eka Surya, S.Sos., M.si., CICS, selaku Pemimpin Sidang 

Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Komputer Indonesia. 

6. Dr. Eddy Syarif. M.si, selaku Dosen Penguji Program Studi Ilmu 

Komunikasi Universitas Komputer Indonesia. 



xii 
 

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

Komunikasi. 

8. Seluruh Staf Dosen Program Ilmu Komunikasi FISIP Universitas 

Komputer Indonesia yang senantiasa memberikan ilmu serta 

pengetahuannya kepada peneliti. 

9. Sekretariat Program Ilmu Komunikasi Universitas Komputer Indonesia 

yang telah membantu peneliti dalam pengurusan dan persuratan selama 

penyusunan skripsi maupun selama berkuliah. 

10. Mimin Mintarsih, selaku kepala sekolah Pendidikan Anak Usia Dini Tunas 

Merdeka Cimahi yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian. 

11. Seluruh Staf Guru Pendidikan Anak Usia Dini Tunas Merdeka Cimahi 

yang telah membantu dan memberikan informasi kepada peneliti. 

12. Seluruh informan penelitian yang telah memberikan informasi yang 

berguna. 

13. Keluarga tercinta, khususnya papah juga adikku, dan semua keluarga 

terima kasih atas perhatian, kasih sayang, dorongan serta doa dan 

supportnya. 

14. Sahabatku Heri Priatna dan Danil Pasarella yang telah memberikan 

dukungan, dorongan serta doa dan supportnya. 

15. Teman dekatku Lena Agustina dan Hilda Aprilliyani yang telah membantu 

dalam segala hal. 

16. Semua teman-teman Program Ilmu Komunikasi Universitas Komputer 

Indonesia. 
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17. Semua pihak yang terlibat dalam proses pembuatan usulan penelitian dan 

yang telah memberikan bantuan saran-sarannya kepada peneliti untuk 

menyelesaikan tugas ini, serta semua pihak-pihak yang tak dapat peneliti 

tulis satu-persatu. 

 

Akhir kata peneliti ucapkan terima kasih banyak pada semua pihak yang 

telah membantu tugas peneliti dalam proses menyelesaikan tugas ini. Semoga 

ketulusan serta bantuan dari semua pihak di atas mendapat berkah dan anugerah 

dari Tuhan. Serta semoga tugas penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi 

peneliti sendiri dan khususnya bagi pembaca lain umumnya. Untuk kesempurnaan 

tugas ini, maka kritik saran yang membangun sangat peneliti nantikan. 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

 

Cimahi, 02 September 2020 

 
Dian Ferasari 


