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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb  

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan 

rakhmat dan karunia-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan 

Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya. 

Shalawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW 

beserta keluargamya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. 

Tugas akhir ini berisikan penelitian yang dilakukan selama kurang lebih 

empat bulan dengan judul “Konstruksi Makna Tanah Bagi Komunitas 

Jatiwangi Art Factory (Studi Fenomenologi Mengenai Kontruksi Makna 

Tanah Dalam Perspektif Komunikasi Antar Budaya Bagi Komunitas 

Jatiwangi Art Factory Di Kabupaten Majalengka”. Hambatan dan kesulitan 

yang dihadapi dalam penelitian telah dilewati sebagai suatu tantangan yang 

seharusnya dijalani, di samping sebagai pemenuhan kewajiban yang memang 

semestinya dilaksanakan. 

Dalam penelitian ini, peneliti hanya mengalami hambatan-hambatan baik 

yang bersifat teknis maupun procedural, namun berkat kerjasama dan bantuan dari 

berbagai pihak, maka hambatan tersebut dapat teratasi dengan baik. Oleh karena 

itu, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada 

kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan moral, spiritual dan material 

serta daya juang mereka terhadap peneliti untuk menyelesaikan perkuliahan ini dari 

awal hingga sekarang, dan juga kepada semua pihak yang telah membantu dan 
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membimbing peneliti selama melaksanakan penelitian ini, khususnya kepada kedua 

orang tua peneliti Ayahanda tercinta  Momo Warsoma dan Ibunda tersayang 

Nunun Nur Azizah yang selalu memberikan motivasi dan kepercayaan kepada 

peneliti, tidak lupa banyak berterimakasih kepada Kakek tersayang Eman 

Sulaiman yang selalu menyemangati cucu nya agar menjadi sarjana terbaik dan 

bermanfaat bagi orang lain serta support system keluarga yang penuh tanggung 

jawab sampai sekarang sama anak dan cucu nya, juga kepada Nenek Lia Asmara 

yang selalu memotivasi cucu nya dan memberikan semangat lebih. Terimakasih 

atas dukungan materi dan moril serta kasih sayangnya yang tiada hentinya untuk 

peneliti. Dengan kerendahan hati peneliti akan berusaha sekuat tenaga memberikan 

yang terbaik agar selalu menjadi anak yang dibanggakan oleh Ayah, Ibu, Kakek 

dan Nenek serta keluarga. 

Pada kesempatan yang baik ini, dengan segala kerendahan hati peneliti ingin 

mengucapkan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada orang-orang terkasih 

penulis yaitu kepada: 

1. Yth. Assoc. Prof. Dr. Lilis Puspitawati, SE., Msi., Ak., CA. selaku Dekan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia atas 

segala dukungan khususnya yang telah mengijinkan peneliti melakukan 

penelitian ini dan memberikan pegesahan penelitian ini sehingga dapat 

digunakan sebagai literatur bagi yang membutuhkan. 

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

Komunikasi Universitas Komputer Indonesia Bandung sekaligus menjadi 
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Dosen Wali yang telah memberikan pengarahan dan pandangan sebelum 

dan sesudah peniliti melakukan penelitian. 

3. Yth. Dr. Manap Solihat, M.I.Kom selaku Sekretaris Program Studi Ilmu 

Komunikasi Universitas Komputer Indonesia Bandung, yang telah 

memberikan banyak sekali pengarahan selama peneliti menyusun Penelitian 

ini. 

4. Yth. Dr. Kiki Zakiah, M.Si selaku Dosen Pembimbing peneliti dalam 

penyusunan penelitian ini sekaligus Dosen Ilmu Komunikasi, yang dengan 

penuh kesabaran di tengah kesibukannya membimbing dan berdiskusi 

mengenai Skripsi ini. suatu kebanggan menjadi bagian dari mahasiswa 

bimbingannya. 

5. Yth. Safutra Rantona, M.I.Kom selaku Penelaah dalam Skripsi ini 

sekaligus Dosen Ilmu Komunikasi, yang sudah memberikan masukan dan 

saran kepada peneliti, juga meluangkan waktunya ditengah kesibukannya. 

6. Yth. Tine Agustin Wulandari, M.I.Kom selaku Ketua Sidang dalam 

penyusunan Skripsi ini sekaligus Dosen Ilmu Komunikasi, yang sudah 

meluangkan waktunya ditengah kesibukannya juga memberikan masukan 

dan saran kepada peneliti. 

7. Yth. Inggar Prayoga, M.I.Kom selaku Ketua Pelaksana dalam 

penyusunan Skripsi ini sekaligus Dosen Ilmu Komunikasi, yang dengan 

penuh kesabaran di tengah kesibukannya mengajar dan berdiskusi mengenai 

Usulan Penelitian ini. suatu kebanggan menjadi bagian dari Mahasiswa 

bimbingannya. 
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8. Yth. Staff Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi UNIKOM Bandung 

yang telah memberikan mata kuliah untuk menunjang pengetahuan dan 

informasi kepada peneliti untuk menunjang penelitian dan terimakasih atas 

dukungan dan dukungan yang telah diberikan. 

9. Yth. Ratna Widiastuti, A.Md. selaku Sekretaris Dekan FISIP Universitas 

Komputer Indonesia Bandung yang telah membantu semua keperluan 

peneliti sebelum dan sesudah peneliti melakukan penelitian ini. 

10. Yth. Astri Ikawati A.Md.Kom selaku Staff Sekretariat Program Studi Ilmu 

Komunikasi Universitas Komputer Indonesia Bandung yang telah 

membantu semua keperluan peneliti sebelum dan sesudah peneliti 

melakukan Penelitian. 

11. Yth. Ajeng Nurul Muthoharoh, Apriliani Adhwa Tsuraya selaku adik-

adik tercinta yang telah memberikan dukungan baik materi dan moril 

kepada peneliti, dan juga uwa, bibi, paman tersayang dan tercinta Yan 

Abdurrahman, Yuli Yulianti, Nanan Nur Janah, Dudin yang telah 

menjadi penghibur dan memberikan motivasi kepada peneliti. 

12. Yth. Arief Yudi, Ginggi Syarief Hasyim, Loranitha Theo Dll selaku 

keluarga besar Komunitas Jatiwangi Art Factory di Kabupaten Majalengka. 

dan seluruh informan yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti 

untuk melaksanakan penelitian di Kabupaten Majalengka khususnya bagi 

Komunitas Jatiwangi Art Factory Di Kabupaten Majalengka. 

13. Fasya Fadilah, Dhoni Subagja, Rizky Muhammad Fauzan, Dzikri 

Novandi, Malva Yoseana, Ilham Ramadhan, Nova Oktavianus, 
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Gampang Widiarto sahabat seperjuangan saya dari Mahasiswa baru 

sampai melaksanakan penelitian ini, dan teman berdiskusi saya dalam 

proses penyelesaian skripsi ini yang mana kita saling mendukung satu sama 

lainya. 

14. Oki Octavian, Tiar Renas Yutriana, Imansyah Hidayat, Feni 

Triwahyuni, Kezia Bandjardjaya, Wildan Julian Pratama, Rama 

Mulyana, Gema Taufik, Febrian Budi Satya, Dzikri Iman, Andriana 

selaku kaka tingkat yang selalu membimbing juga senantiasa memberikan 

dukungan lebih dan motivasi. Terima kasih atas segala dukungan, masukan, 

motivasi dan bantuannya baik secara moril ataupun materil dalam 

penyusunan Penelitian ini.  

15. Teman-teman Rojali Fun Team yang sudah menjadi teman, sahabat, 

bahkan lebih dari itu. Yang selalu menghibur, membuat semangat peneliti, 

atas apa yang kalian lakukan selama peneliti menjalankan Skripsi ini 

terimakasih sebanyak banyak nya atas support nya. 

16. Teman-teman Bangbayang 40 yang sudah menjadi keluarga pertama 

peneliti di Bandung yang selalu memberikan semangat dan memberikan 

hiburan. Bahkan menjadikan ruang diskusi peneliti, Terimakasih 

semuanya.. 

17. Teman-teman Dibaliklayar Project yang selalu memberikan semangat 

dan memberikan hiburan. Terimakasih segalanya. 
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18. Teman-teman Hima IK Unikom yang selalu menjadi kebanggaan peneliti, 

karena bisa menjadi bagian dari keluarga yang selalu terus support dalam 

keadaan apapun. 

19. Teman-teman Ketua dan Wakil Ketua HIMA Fisip Unikom 2017 yang 

selalu saling support dan menghibur dalam menjalankan Skripsi ini, 

terimakasih sudah hadir dan selalu ada untuk peneliti. 

20. Teman-teman Dipatiukur Boys Club yang selalu menjadi penghibur dan 

menjadi tempat bercerita dimasa perkuliahan, juga teman diskusi juga dalam 

menjalankan usulan penelitian ini. 

21. Teman- teman Satu Bimbingan yang sentantiasa saling diskusi, 

memberikan dukungan dan motivis kepada peneliti. 

22. Teman-teman IK 6 2017, IK Jurnalistik 2017 dan Ilmu Komunikasi 

Angkatan 2017 yang senantiasa memberikan dukungan, masukan, dan 

motivasi kepada peneliti. 

Guna penyempurnaan Penelitian ini, peneliti selalu terbuka untuk kritik dan 

saran. Semoga hasil Penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin. 

Wassalamu’alaikum. Wr. Wb 

Bandung,   September 2021 

Peneliti, 

 

 

Asep Wahyu Nur Falah 

NIM. 41817190 

 


