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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan 

karunia-Nya yang begitu besar kepada hamba-Nya serta tidak lupa pula shalawat 

serta salam peneliti panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga peneliti 

dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan syarat untuk melaksanakan sidang 

sarjana pada jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Komputer Indonesia. Adapun 

skripsi yang peneliti telah susun berjudul: 

“MAKNA HIJRAH BAGI WANITA MUALAF (Studi Fenomenologi 

Mengenai Makna Hijrah Bagi Wanita Mualaf di Kota Bandung)” 

Peneliti menyadari bahwa selama dalam proses penyusunan skripsi ini tidak 

sedikit mengalami hambatan-hambatan dan kesulitan, dikarenakan keterbatasan 

dalam hal pengetahuan, kemampuan, serta pengalaman yang dimiliki dan skripsi 

ini masih jauh dari kesan sempurna. Namun, berkat usaha, do’a, dorongan, bantuan, 

serta bimbingan dari semua pihak akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan rasa terima kasih 

yang tidak terhingga kepada: 

1. Allah Swt, yang telah memberikan rahmat dan ridha-Nya sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan. 

2. Terima kasih kepada bapak, mamah, dan kakak tersayang, untuk semua dukungan, 

semangat dan do’a yang selalu diberikan tanpa henti sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan. 
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3. Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto, selaku Rektor Universitas Komputer 

Indonesia yang telah membantu peneliti dalam memfasilitasi pembelajaran 

selama perkuliahan di Universitas Komputer Indonesia. 

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

Universitas Komputer Indonesia Bandung. 

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

Komunikasi FISIP Universitas Komputer Indonesia Bandung. 

6. Olih Solihin, M.I.Kom., selaku Sekretariat Program Studi Ilmu 

Komunikasi FISIP Universitas Komputer Indonesia Bandung. 

7. Drs. Alex Sobur, M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan 

waktu, pikiran, dan pengetahuannya untuk membimbing dan memberi 

pengarahan dalam proses penyusunan skripsi ini. 

8. Drs. Manap Solihat, M.Si, selaku Dosen Wali Kelas IK-1 Angkatan 2016.  

9. Bapak/Ibu Dosen, Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universtas Komputer Indonesia Bandung yang telah 

memberikan ilmu, pelajaran, dan pengalaman kepada peneliti selama 

perkuliahan.  

10. Astri Ikawati A.md. Kom, selaku Staf Sekretariat Program Studi Ilmu 

Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universtas Komputer 

Indonesia Bandung yang telah membantu semua keperluan peneliti sebelum 

dan sesudah peneliti melakukan penelitian. 

11. Ratna Widiastuti, A.md., selaku Staf Sekretariat Program Studi Ilmu 

Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universtas Komputer 
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Indonesia Bandung yang telah membantu semua keperluan peneliti sebelum 

dan sesudah penulis melakukan penelitian.  

12. Yang tersayang Rifan Maulana, S.T. yang telah bersedia berbagi keluh 

dan kesah selama menjalani penelitian hingga skripsi ini selesai. 

13. Sahabat-sahabat terbaik, Nadya Putri Oktania, Sarah Agnelia Indriani, 

Maria Yovintha Yoseph, Irene Indah Sanca, dan Sri Rizki Amalia yang terus 

memberi dukungan dan semangat, serta membantu peneliti dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

14. Teman-teman IK-1, Humas-1 2016, dan kelompok bimbingan, serta 

teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih untuk 

bantuan dan semangat yang telah diberikan kepada peneliti. 

15. Semua pihak yang telah membantu sebelum dan selama penyusunan 

skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.  

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan, untuk itu besar harapan peneliti kepada pembaca untuk memberikan 

saran dan kritik yang bersifat membangun untuk perbaikan di masa yang akan 

datang. 

Akhir kata peneliti berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi para 

pembaca umumnya dan khususnya bagi peneliti. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.  
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