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KATA PENGANTAR 

Assalamuallaikum Wa rahmatullahi wabarakatuh  

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, karna berkat rahmat dan karunia-

Nya peneliti dapat menyelesaikan penelitian dengan judul “STRATEGI 

KOMUNIKASI PENYULUH PERTANIAN DI DESA CILEUNYI WETAN 

DALAM MENDISTRIBUSIKAN KARTU TANI (Studi Deskriptif Strategi 

Komunikasi Penyuluh Pertanian Di Desa Cileunyi Wetan Dalam Mendistribusikan 

Kartu Tani Sebagai Alat Pembeli Pupuk Tani).” 

 Peneliti berusaha melakukan penelitian ini dengan sebaik mungkin, melalui 

proses bimbingan, motivasi, serta bantuan dari semua pihak. Terutama kedua orang 

tua, yaitu Ibu Elin Roslina dan Bapa Agus Sutjipto serta kakak tercinta, Suci Sri 

Utami dan Indriani Rostianti, yang tidak pernah berhenti mendoakan, memberikan 

perhatian, kasih sayang, dan dukungan baik secara moril maupun materil kepada 

Peneliti. Sehingga Peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini tepat pada waktunya. 

 Dalam penelitian ini Peneliti menghadapi berbagai kendala. Namun atas 

pertolongan Allah SWT, juga berkat doa, usaha, semangat, bantuan, dukungan, dan 

bimbingan yang peneliti terima baik secara langsung maupun tidak langsung dari 

berbagai pihak, akhirnya penelitian ini dapat diselesaikan. Melalui kesempatan ini 

pula, dengan segala kerendahan hati peneliti ingin menyampaikan rasa hormat, 

terimakasih, dan penghargaan sebesar-besarnya kepada Yth: 

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

Komputer yang telah memberikan tempat untuk menuntut ilmu. 

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

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UNIKOM yang telah memberi kemudahan 

kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini. 
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3. Dr. Melly MaulinP.,S.Sos.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi 

yang telah membantu proses perizinan peneliti untuk melakukan penyusunan 

skripsi. 

4. Dr. Manap Solihat M.Si  selaku Dosen wali yang telah banyak membantu segala 

hal baik pengetahuan maupun membantu proses perwalian dengan baik. 

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

Komunikasi yang telah memberi pengarahan dan bimbingan kepada peneliti 

dalam proses penulisan penyusunan skripsi. 

6. Seluruh  Staf  Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi UNIKOM, terima 

kasih dengan segala bantuan untuk membantu kelancaran penulisan penyusunan 

skripsi ini. 

7. 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 penulisan skripsi. 

8. Aris Rismawandi selaku Distributor Pupuk di PT.Perusahaan Perdagangan 

Indonesia. terima kasih telah memberikan izin kepada Peneliti untuk melakukan 

penelitian. 

9. Ai Kurnia, Sp.,Mp, Dapit Romiko dan Dede Sulaeman selaku Koordinator 

Penyuluh Pertanian dan staf  Balai Penyuluhan Pertanian, terima kasih atas 

kesediaannya menjadi subjek penelitian serta waktu yang telah diluangkan untuk 

melakukan wawancara. 

10. H Saepul, Ode Miftah dan beserta Kelompok Tani, selaku Ketua Kelompok 

Tani dan Petani Cileunyi Wetan, terima kasih atas kesediannya menjadi subjek 

penelitian serta waktu yang telah diluangkan untuk melakukan wawancara. 

11. Teman-teman IK-5 dan IK-HUMAS 4 yang senantiasa memberikan dukungan, 

masukan, dan motivasi kepada peneliti. 
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12. Seluruh rekan-rekan mahasiswa/i UNIKOM yang tidak dapat Peneliti 

sebutkan satu per satu, terima kasih. 

13. Sahdan Sugema, S.Kom yang senantiasa memberikan dukungan, masukan dan 

serta memotivasi peneliti. 

Akhir kata peneliti mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah 

membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini dan semoga penelitian 

penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca lain 

umumnya. Semoga semua bantuan, dorongan, dan bimbingan yang telah diberikan itu 

akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. 

 

 

Bandung, Februari 2021 

 

 

    Peneliti 

 

 

 


