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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, penulis diberikan kekuatan, kemudahan, 

petunjuk dan ketabahan dalam melaksanakan laporan skripsi ini,  tidak lupa 

shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW.  

Dengan judul penelitian : “Efektivitas Kegiatan “Meet Up” Komunitas 

Modern Mom Bandung (Studi Deskriptif Mengenai Efektivitas Kegiatan 

“Meet Up” Oleh Komunitas Modern Mom Bandung Dalam Membentuk 

Parenting Skill Pada Anggotanya) 

 

Dalam upaya menyelesaikan laporan ini, penulis mendapat bantuan dari 

berbagai pihak baik materi, bimbingan, dorongan, semangat maupun kemudahan-

kemudahan dalam mengumpulkan data-data dan bahan-bahan. Oleh Karena itu, 

dengan penuh ketulusan penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada 

Yth: 

1. Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs. M.A. selaku Dekan FISIP Universitas 

Komputer Indonesia Bandung yang secara tidak langsung telah memberikan 

banyak kemudahan untuk penulis dalam mengenyam pendidikan. 

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

dan juga Dosen Wali penulis yang selalu memberikan semangat dan mengajari 

kami baik di kelas maupun diluar kelas. 
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3. Olih Solihin, M.Si selaku Plt. Ketua Program Ilmu Komunikasi dan Sekretaris 

Program Studi Ilmu Komunikasi yang selalu memberikan ilmu kepada penulis 

di kelas ataupun di luar kelas. 

4. Dr. Melly Maulin P, S.Sos., M.Si selaku dosen wali yang telah membantu 

saya dan selalu menyayangi saya di setiap urusan kuliah, ilmu yang di berikan 

ibu sangat bermakna bagi saya, terimakasih ibu 

5. Dr. Manap Solihat, M.Si selaku selaku Dosen Pembimbing penulis dalam 

penyusunan laporan Skripsi, yang dengan penuh kesabaran di tengah 

kesibukannya membimbing dan berdiskusi mengenai Skripsi ini.  Suatu 

kebanggan menjadi bagian dari mahasiswa yang telah dibimbingannya. 

6. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Komputer 

Indonesia beserta staff yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang 

telah memberikan kasih sayang serta ilmu yang bermanfaat, dan didikan 

kedisiplinan yang luar biasa selama peneliti menuntut ilmu. 

7. Ratna Widiastuti A.Md., selaku Sekretariat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik dan Astri Ikawati A.Md.Kom., selaku Sekretariat Program Studi 

Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial yang telah membantu semua keperluan 

penulis secara administrasi sebelum dan sesudah penulis melakukan Skripsi. 

8. Komunitas Modern Mom Bandung, selaku tempat penelitian yang sudah 

memberikan izin dan membantu dalam melakukan penelitian. 

9. Orang Tua, yang tidak pernah lelah mendoakan dan memberikan dorongan 

dan juga support kepada penulis sehingga penulis dapat menyelasaikan skripsi 

ini. 
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10. Kakak-kakak, yang telah memberikan segalanya dukungan kepada penulis 

selama ini dan tentunya do’a dan restunya kepada penulis sehingga penulis bisa 

sampai seperti ini. 

11. Ridwan Alwi Fauzi, terimakasih selalu menemani dan memberikan dukungan 

semangat untuk Penulis dalam melaksanakan dan menyusun penelitian ini 

hingga selesai. 

12. Tika Cyinta, Silmi Ondo Berlianta, Salsabila Ryzara, Feni 

Rachmadiyanti, sahabat – sahabat saya atas bantuan dan selalu memberikan 

dukungan semangat untuk Penulis. 

13. Teman-teman Ilmu Komunikasi angkatan 2016, terima kasih telah banyak 

berbagi ilmu ditengah kesibukannya menyusun laporan Skripsi ini, 

memberikan semangat satu sama lain dan memberikan pelajaran berharga 

Penulis menyadari laporan ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritikan 

dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.  Semoga laporan Skripsi ini 

bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khusunya. 

Akhir kata penulis berharap semoga Allah SWT memberikan imbalan yang 

setimpal kepada mereka yang telah memberikan bantuan dan dapat menjadikan 

semua bantuan menjadi ibadah.  Aamiin yaa rabbal’alamin. 
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