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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillahi Rabbil ‘alamin, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat  

Allah SWT karena atas semua rahmat dan hidayah-Nya, peneliti dapat 

menyelesaikan penyusunan proposal ini yang berjudul “ Efektivitas Komunikasi 

Program Santri Siap Guna Daarut Tauhid Bandung Terhadap Pembentukan 

Sikap Positif Pesertanya” 

Peneliti juga ingin mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua, 

Bapak Dang Kusmayadi dan Ibu Dina Leti Lativa yang telah melahirkan dan 

membesarkan peneliti. Terimakasih atas semua kasih sayang yang telah diberikan 

serta dorongan dan semangat sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini 

tepat pada waktunya. 

 Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan usulan penelitian ini tidak 

luput dari segala macam kesulitan dan hambatan. Namun kesulitan dan hambatan 

tersebut dapat diminimalkan karena banyaknya pihak-pihak yang memberikan 

bantuan. Dalam kesempatan kali ini perkenankanlah peneliti dengan segala 

kerendahan hati untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang 

telah memberikan bantuan dan semangat dalam menyelesaikan penyusunan karya 

ilmiah ini kepada : 
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1. 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 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik periode 2010-sekarang yang telah 

memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan Sidang 

Skripsi di Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia. 

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

Komunikasi dan juga Selaku Dosen Wali yang semenjak awal semester 

hingga saat ini telah membantu penulis selama masa perkuliahan dan 

juga sekaligus menjadi dosen pembimbing skripsi yang telah 

meluangkan waktunya untuk membimbing penulis selama penyusunan 

skripsi 

4. Olih Solihin, S.Sos., M.I.Kom., Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu 

Komunikasi 

5. Staf Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi yang telah memberikan 

ilmu serta pengetahuannya kepada penulis dari awal perkuliahan sampai 

akhir perkuliahan. 

6. Sekretariat Program Studi Ilmu Komunikasi yang telah membantu 

penulis dalam pengurusan dan persuratan selama penyusunan skripsi 

maupun selama penulis berkuliah. 
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7. Serta teman-teman seperjuangan lainnya yang berasal dari Humas 

1 2016 dan Ilmu Komunikasi 4 2016 yang selalu menemani dan 

membantu selama proses penulisan usulan penelitian ini. 

8. Serta kepada semua pihak yang penulis tidak bisa disebutkan 

satupersatu, terimakasih atas bantuan, kritikan, dan bimbingan selama 

proses penulisan usulan penelitian ini berlangsung. 

Penulis berharap semoga Allah SWT berkenan membalas semua kebaikan 

yang penulis dapatkan dalam penyusunan usulan penelitian ini. Penulis menyadari 

bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Namun penulis tetap berharap skripsi 

ini dapat  

memberi manfaat bagi para pembaca. Akhir kata, penulis mengucapkan 

permohonan maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan.  

 Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  

Bandung, Juli 2020 

        Peneliti, 

 

 

  M. Fajri Fauzan 

 


