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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh., 

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Semesta Alam Pecipta 

segala kehidupan yang memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya serta dengan Kuasa-

Nyalah penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul “Pola 

Komunikasi Antara Pelatih Dengan Pemain Sadulur Futsal Club Bandung 

Dalam Meningkatkan Prestasi Tim” Salam dan Salawat atas jungjungan Nabi 

Besar Muhammad SAW. Sauri Teladan umat manusia hingga akhir zaman, Nabi 

Terakhir yang tiada lagi nabi setelahnya. 

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan namun 

penulis telah berupaya untuk memberikan yang terbaik dalam menyelesaikan 

Skripsi ini. Oleh karena itu dengan senang hati penulis akan menerima kritikan, 

koreksi dan saran-saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan Skripsi ini. 

Dalam menyelesaikan Skripsi ini banyak pihak yang memberikan bantuan, arahan 

dan motivasi bagi penulis yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung. 

Oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan yang 

setinggi-tingginya dan mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada 

Orang Tua penulis, Ayahanda tercinta Dadang Irawan dan Ibunda tersayang 

Kuswati yang tak pernah lelah memberikan dukungan moril dan materil selama 

perkuliahan dan mendo’akan anaknya dapat sukses dunia akhirat. 
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Dan juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak 

yang telah memberikan bantuan dan semangat dalam menyelesaikan penyusunan 

Skripsi ini kepada : 

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 Universitas Komputer Indonesia yang telah 

memberikan izin untuk penelitian sehingga Penliti dapat melaksanakan 

penelitian. 

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

FISIP Universitas Komputer Indonesia dan Dosen Wali dan selaku Dosen 

pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak pengetahuan, wawasan, 

dan membantu membimbing Peneliti dalam penyusunan Peneliti ini dan 

memberikan motivasi agar Skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya. 

4. Yth. Staf Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas 

Komputer Indonesia yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang 

sangat berharga kepada Peneliti selama melakukan perkuliahan. 

5. Yth. Ratna Widiasti A.Md Yth. dan Astri Ikawati A.Md.Kom selaku 

Sekretariat Dekan FISIP Universitas Komputer Indonesia dan Sekretariat 

Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Univrsitas Komputer Indonesia yang 

dengan sabar dan ikhlas telah banyak membantu semua keperluan Peneliti 

dalam mengurus segala proses administrasi. 
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6. Yth. Rizki Ramdhani dan Amalul Iqbal selaku Pelatih dan Asisten Pelatih 

Sadulur Futsal Club yang telah bersedia dan mengizinkan Peneliti untuk 

melakukan penelitian skripsi ini. 

7. Dena Alviola yang telah membantu memberikan masukan dan motivasi dan 

dukungan selama peneliti melakukan penulisan dan penyusunan skripsi ini. 

8. Rekan IK 4 dan Humas 1 2016 yang selalu memberi motivasi dan 

dukungannya selama peniliti melakukan penyusunan skripsi ini. 

9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak 

dapat peneliti sebutkan satu persatu. 

Peneliti memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang telah di 

perbuat, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Allah SWT 

memberikan balasan yang berlimpah bagi orang-orang yang telah membantu 

Peneliti untuk kesempurnaan penyusunan Skripsi ini, Peneliti senantiasa menanti 

kritik dan saranya dari semua pihak dalam penyusunan Skripsi ini. Akhir kata 

Peneliti berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terimakasih. 

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 

Bandung. Agustus 2020 

 

Arief Mohamad Ramdan 

NIM. 41816140 


