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KATA PENGANTAR 

 

Segala Puji dan Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah 

memberikan  kesehatan, kekuatan, berkat dan anugerah yang luar biasa selama 

mengerjakan skripsi yang berjudul ” POLA KOMUNIKASI JARAK JAUH 

ANTARA ORANG TUA DAN ANAK MELALUI MEDIA WHATSAPP 

DALAM MENJAGA HUBUNGAN KELUARGA YANG HARMONIS (Studi 

Deskriptif Tentang Pola Komunikasi Orang tua dan Anak  Dalam Menjaga 

Hubungan Keluarga Yang Harmonis Pada Mahasiswa Universitas Komputer 

Indonesia)”. Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik 

guna memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

di Universitas Komputer Indonesia Bandung. 

Selesainya penelitian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan serta arahan 

dari dosen juga bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan konstribusinya 

untuk membantu peneliti dalam mengerjakan usulan penelitian. Saran dan kritik 

yang membangun sangat peneliti harapkan untuk peningkatan penyusunan di masa 

yang akan datang. Penyusunan skripsi ini tidak sedikit peneliti mengalami kesulitan 

dan hambatan, namun atas izin Tuhan Yesus Kristus, usaha serta bantuan dari 

berbagai pihak akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan 

tepat waktu. 

Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih yang tiada terkira 

kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu melimpahkan karunianya sehingga penulis 

mampu berada dititik penyelesaian akademik. Tidak lupa pula peneliti berterima 

kasih kepada kedua Orang Tua Tercinta yang selalu membantu dan memberikan 
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dukungan baik moral, spiritual, dan material serta doa kepada peneliti sehingga baik 

adik peneliti yang telah berusaha untuk mendukung dan menghibur peneliti. Terima 

kasih atas doa, dukungan dan semangatnya semoga Tuhan Yesus selalu 

memberkati, melindungi dan beserta kita selalu. Serta dengan penuh kasih dan 

ketulusan, penulis ingin menyampaikan juga terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada: 

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

Rektor Universitas Komputer Indonesia, yang telah memberikan inspirasi 

yang patut yntuk dicontoh. 

2. Yth. Bapak Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., MA. selaku Dekan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.  

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

Komunikasi  FISIP Universitas Komputer Indonesia Bandung dan Dosen 

Pembimbing yang telah membantu peneliti selama menggarap skripsi 

penulis dan memberi arahan yang sangat membantu peneliti. Memotivasi 

dan semangat bagi peneliti.  

4. Yth. Ibu. Melly Maulin P., S.Sos., M.Si selaku pemimpin sidang penguji 

skripsi yang telah banyak memberikan masukan sehingga memudahkan 

peneliti memahami permasalahan penelitian. 

5. Yth. Bapak. H.Yudi Irfan Daniel, S.Sos.I., M.Ag selaku penguji dalam 

sidang skripsi yang telah banyak memberikan masukan sehingga 

memudahkan peneliti memahami permasalahan penelitian. 
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6. Yth. Seluruh Dosen dan Staff Program Studi Ilmu Komunikasi 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIKOM.  

7. Yth. Mbak Asri Ikawati, A.Md Sebagai Sekretariat Prodi Ilmu 

Komunikasi yang telah membantu penulis dalam hal administrasi dan hal-

hal teknis.  

8. Yth. Yustinus Budiwanto, selaku Dosen Bahasa Inggris STIKes Santo 

Borromeus, yang sudah bersedia menjadi informan dan memberikan 

informasi-informasi yang dibutuhkan oleh peneliti selama melakukan 

penelitian.  

9. Yth. Bapak Malverson Ayomi selaku Karyawan PT.Telkom yang sudah 

bersedia menjadi informan dan memberikan informasi-informasi yang 

dibutuhkan oleh peneliti selama melakukan penelitian.  

10. Yth. Ibu Agustina Mambi selaku Guru SMK UKIP MAKASAR yang sudah 

bersedia menjadi informan dan memberikan informasi-informasi yang 

dibutuhkan oleh peneliti selama melakukan penelitian.  

11. Stevani Slywiah Dwi Ayomi, Iga Febyola Mambi, dan Boy Darmawan, 

Mahasiswa dari Universitas Komputer Indonesia Bandung, yang telah 

bersedia menjadi informan peneliti. 

12. Terakhir, untuk teman-teman di IK-II dan Jurnal-II angkatan 2016 yang 

sudah lulus maupun yang belum lulus. 

13. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak 

langsung, yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dan telah membantu 
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peneliti serta memberikan banyak kontribusi, motivasi dan mendoakan 

peneliti selama proses pengerjaan proposal penelitian ini. 

Semoga Tuhan selalu memberi balasan yang berlimpah bagi semua pihak 

yang membantu penulis dengan segala kesabaran dan keikhlasannya dalam 

penyusunan Skripsi ini. Untuk itu kritik dan saran yang dapat mendorong peneliti 

untuk lebih baik sangat peneliti harapkan sebagai acuan dalam pembuatan usulan 

penelitian lain dimasa yang akan datang. 

Tidak banyak kata yang bisa peneliti ucapkan, peneliti hanya bisa 

mendoakan semoga atas segala bantuan, bimbingan, dan segala macam kebaikan 

semua pihak yang telah diberikan kepada peneliti mendapatkan balasan dari Tuhan 

Yang Maha Esa. 

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat diterima dengan 

sebaik-baiknya dan dapat bermanfaat, guna menyempurnakan hasil dari skripsi ini, 

peneliti mengharapkan adanya saran dan masukan untuk skripsi ini. Terima kasih, 

semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya Ilmu 

Komunikasi.  
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