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KATA PENGANTAR  

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT  karena atas segala  

rahmat  dan ridho-Nya,  penulis  diberikan  kekuatan,  nikmat  dan karunia yang tak 

ada hentinya selama menyusun skripsi ini. Dengan begitu, penulis dapat 

menyelesaikannya sebagai pertanggung jawaban  akademik  yang  wajib  terus  

menerus  untuk mencari,  menggali,  mengembangkan  dan  mengamalkan  ilmu  

pengetahuan bagi masyarakat. 

 Dengan judul penelitian “KOMUNIKASI TERAPEUTIK TERAPIS 

DAN ORANGTUA  PADA ANAK GANGGUAN BAHASA (Studi Deskriptif 

tentang Komunikasi Terapeutik Terapis dan Orangtua pada anak Gangguan 

bahasa di yayasan Pusppa Nadine Garut Dalam Meningkatkan Kemampuan 

Bicara Anak)”  

 Dalam upaya menyelesaikan Skripsi ini penulis telah mendapat bantuan dari 

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

kemudahan dalam mengumpulkan data-data dan bahan-bahan yang penulis 

butuhkan.   

Terimakasih kepada kedua orang tua penulis  bernama Fathulloh dan Rini 

Nuraeni  yang selalu memberikan motivasi dan kepercayaan kepada penulis. 

Terimakasih atas dukungan materi dan moril serta kasih sayang nya yang tiada 

hentinya untuk peneliti  Dengan kerendahan hati penulis akan berusaha sekuat 

tenaga memberikan yang terbaik agar selalu menjadi anak yang dibanggakan.  
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Pada kesempatan ini juga penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada  :  

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

Universitas Komputer yang telah memberikan tempat untuk menuntut ilmu. 

2. Yth. Assoc. Prof. Dr. Lilis Puspitawati, SE., M.Si., Ak., CA selaku Dekan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik   Masa bakti 2020-2022  terima  kasih 

atas pengesahan skripsi  ini   

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

Universitas Komputer Indonesia Bandung  Masa bakti  2018-2020, yang 

telah memberikan surat pengantar peneltian untuk peneliti  

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

Komunikasi  Masa bakti 2018-2020, terimakasih atas segala bantuannya 

serta ilmu yang diberikan. 

5. Yth. Dr. Melly Maulin P, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu 

Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unikom masa bakti  

2020-2022, terima kasih atas pengesahan skripsi  ini untuk di ajukan pada 

sidang skripsi   

6. Yth. Dr. Manap Solihat, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu 

Komunikasi Unikom yang secara langsung maupun tidak telah banyak 

memberikan kemudahan dalam proses pengerjaan  skripsi  ini.  

7. Yth. Dr.  Desayu Eka Surya, S.Sos., M.Si., CICS  selaku dosen 

pembimbing dan Wali dosen peneliti yang selalu memberikan pelajaran 

yang berarti untuk menjadi mahasiswa yang lebih baik.  
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8. Yth. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi 

UNIKOM 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 

9. Yth. Mbak Ratna Widiastuti, A.Md dan selaku Seketariat Dekan Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia yang telah 

membantu proses akademik selama perkuliahan  

10. Yth. Astri Ikawati A.md. selaku sekerariat program studi ilmu komunikasi 

Universitas Komputer Indonesia  yang telah membantu proses akademik 

selama perkuliahan. 

11. Ketua Yayasan Pusppa Nadine  Tuntun Widyanti, S.Psi., Psikolog yang 

 telah membantu dan menerima dengan terbuka dalam penelitian yang 

 dilakukan oleh peneliti 

12. Teman-teman Ilmu Komunikasi Jurnal 3 2016  yang telah membantu 

proses bimbingan penulisan, bertukar pikiran penulisan dan tentunya selalu 

memberikan dukungan dan motivasi yang selalu diberikan.  

13. Untuk seluruh  keluarga  yang  tidak dapat  penulis  sebutkan  satu  persatu. 

Terima  kasih atas segala doa, dukungan dan semangatnya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini.  

14. Semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa peneliti sebutkan 

satu persatu  sebelum dan selama pelaksanaan penelitian penulisan Skripsi 

yang tidak dapat disebutkan satu.  
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 Hanya ucapan terima kasih yang tulus dan ikhlas, yang dapat penulis  

sampaikan untuk membalas jasa yang telah diberikan, semoga Allah SWT 

memberikan balasan setimpal nantinya. Aamiin yaa rabbal’alamin.   

 Akhir kata, tiada gading yang tak retak, kekurangan  dan kekhilafan 

adalah  sifat  dasar  manusia  dan  kesempurnaan  hanya  milik  Allah  SWT. 

Penulis menyadari, tentunya skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu 

kritikan  dan  saran  yang  membangun peneliti  harapkan Terima Kasih. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

 

 

 

 

Bandung, 8 Desember 2020 
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