
KATA PENGANTAR 
 

Puji Syukur peneliti haturkan kepada Tuhan yang Maha Esa, Maha Pemurah 

dan Penyayang, karena berkat Rahmat-Nya, peneliti dapat menyelesaikan Proposal 

yang berjudul “POLA KOMUNIKASI ANTARBUDAYA ANTARA SANTRI 

PUTRI DAN MASYARAKAT SUNDA DI  PONDOK PESANTREN SMK 

DAARUT TAUHID BANDUNG  “ ini tepat pada waktu yang telah ditentukan. 

Karena selama penulisan banyak sekali kendala yang tak terduga serta hambatan 

yang peneliti hadapi. Adapun penulisan skripsi ini ditujukan untuk  melengkapi 

persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana ilmu komunikasi. 

Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya peneliti tujukan kepada Keluarga 

tercinta Ayahanda ISKANDAR AB dan Ibunda EMILDA yang telah memberikan 

doa, kasih sayang, semangat, dorongan serta dukungan sepenuhnya kepada penulis 

baik moril maupun nonmoril. Sehingga Proposal ini dapat diselesaikan, dan peneliti 

persembahkan untuk kedua orang tua yang tidak henti hentinya mendoakan peneliti. 

Dalam melaksanakan Skripsi ini, peneliti menyadari bahwa penyusunan 

skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa dorongan dan bimbingan dari berbagai 

pihak. Melalui kesempatan ini juga, dengan segenap kerendahan hati, peneliti ingin 

menyampaikan rasa hormat, terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya 

kepada: 

1. Yth. Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto selaku Rektor dan juga pendiri 

Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM). 

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

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 



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

Komunikasi. 

4. Yth. Dr. Manap Solihat, M.Si, Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu 

Komunikasi. 

5. Yth. Inggar Prayoga, M.I.Kom Selaku Dosen serta Pembimbing skripsi 

yang telah membantu peneliti menyusun skripsi. 

6. Staf Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi yang senantiasa memberikan 

ilmu serta pengetahuannya kepada penulis. 

7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi, Khususnya 

Konsentrasi Humas, yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan berharga yang 

dapat peneliti terapkan dalam skripsi ini. 

8. Astri Ikawati, A.Md dan Ratna Widyastuti, A.Md, selaku Sekretaris 

Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Komputer Indonesia, 

yang membantu mengurus adminstrasi seperti surat-surat penting, dan 

berbagai hal dari semester awal perkuliahan hingga saat peneliti membuat 

skripsi. 

9. Abdul Rojak, S.S selaku Kepala Sekolah SMK Daarut Tauhi Boarding yang 

telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian di SMK Daarut Tauhid 

10. Staf SMK Daarut Tauhid yang telah memberikan saya data-data yang 

diperlukan selama penelitian berlangsung 

11. Tania, Zahra, Majid, dan Lida selaku informan penelitian yang telah 

bersedia melakukan wawancara   

12. Kakak yang telah memberikan Doa, saran, kritik, dukungan motivasi atas 

skripsi ini. 



13. Seluruh keluarga besar terimakasih telah memberikan dorongan motivasi, 

semangat dalam menyelesaikan skripsi ini 

14. Alja Athala Aura sebagai kekasih yang selalu memberikan kasih sayang dan 

mengingatkan untuk selalu bersemangat dalam megerjakan skripsi ini.  

15. IK 3 - 2017 dan IK- Humas 3 sebagai teman kelas yang memberi 

pembelejaran dan candaan yang sangat menyenangkan dan saling membantu 

satu sama lain. 

16. Serta kepada semua pihak yang penulis tidak bisa disebutkan satu- persatu 

terimakasih atas bantuan, kritikan, dan bimbingan selama proses penulisan 

skripsi ini berlangsung. 

Tiada kata yang bisa terungkap, peneliti hanya bisa mendoakan semoga 

segala bantuan, bimbingan, dorongan dan seluruh kebaikan semua pihak yang telah 

diberikan kepada peneliti, mendapat balasan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. 

Aamiin.... 

Kritik dan Saran sangat peneliti harapkan untuk penyempurnaan proposal ini. 

Akhir kata semoga penulisan ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dan 

umumnya bagi pembaca 

 

Bandung, 30 Agustus 2021 
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