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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah banyak nikmat yang Allah SWT berikan tetapi sedikit 

sekali yang kita ingat. Terimakasih atas segala berkat,rahmat, taufik serta hidayah-

Nya yang tiada terkira besarnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 

penelitian skripsi ini sebagai syarat memperoleh gelar sarjana (S1) dengan judul 

“Komunikasi Interpersonal Guru Dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pada 

Proses Pembentukan Karakter Anak Di Sekolah Balap WH19 Racing 

School”. 

Skripsi ini mendeskripsikan tentang komunikasi interpersonal guru dalam 

kegiatan belajar mengajar pada proses pembentukan karakter di Sekolah Balap 

WH19 Racing School.  

Hambatan dan kesulitan yang telah dihadapi dalam penelitian ini 

merupakan suatu pembelajaran dan suatu tantangan yang seharusnya dijalani, di 

samping sebagai pemenuhan suatu kewajiban yang memang semestinya 

dilaksanakan. 

Dalam menyusun skripsi ini tidak sedikit peneliti menghadapi kesulitan 

serta hambatan baik teknis maupun non teknis. Namun atas izin Allah SWT, dan 

juga di dorong dengan usaha, doa, semangat, bantuan, bimbingan serta dukungan 

yang peneliti terima baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai 

pihak. Terutama kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta yang selalu memberikan 

do’a dan restunya, kasih sayang, cinta, perhatian, motivasi, dan limpahan materi 

yang tidak akan pernah terbalas hingga kapanpun. Sehingga pada akhirnya 

peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.  
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Melalui kesempatan ini pula, dengan segala kerendahan hati peneliti ingin 

menyampaikan rasa hormat, terima kasih, dan penghargaan yang sebesar-besarnya 

kepada yang terhormat: 

1. Yth. Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., M.A selaku Dekan Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Komputer Indonesia 

Bandung yang telah mengeluarkan surat pengantar untuk keperluan 

penelitian. 

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

Komunikasi FISIP Universitas Komputer Indonesia atas ilmu, informasi, 

motivasi dan menandatangani lembaran-lembaran kertas selama 

pembuatan skripsi yang dibuat peneliti. Dan juga selaku dosen 

pembimbing yang memberikan arahan, saran, dan waktunya dalam 

bimbingan skripsi sehingga karya ini dapat terbentuk rapih dan baik. 

Sehingga skripsi ini dapat selesai. 

3. Yth. Olih Solihin, M.I.Kom selaku sekretaris Program Studi Ilmu 

Komunikasi Unikom atas ilmu, informasi, motivasi serta nasehat kepada 

peneliti. 

4. Yth. Sangra Juliano P, M.I.Kom selaku dosen wali yang tidak henti-

hentinya memberikan arahan serta saran dan kritik yang membangun 

kepada peneliti selama berada di kampus tercinta Unikom 

5. Yth. Bapak/Ibu Dosen, seluruh dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universtas Komputer Indonesia Bandung yang 
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telah memberikan ilmu, pelajaran, dan pengalaman kepada penulis selama 

perkuliahan sehingga dapat diterapkan dalam penulisan ini. 

6. Sekertariat Program Studi, yang telah membantu peneliti dalam 

memberikan informasi dan membantu dalam hal administrasi. 

7. Yth. Tina Rakhmatin, M.I.Kom Selaku pembimbing yang telah 

membantu dan membimbing dengan sabar dan cermat untuk 

menyelesaikan penelitian ini. 

8. Wawan Hermawan, selaku Pemilik/pendiri Sekolah Balap WH19 Racing 

School yang telah mengizinkan penulis melaksanakan penelitian di WH19 

Racing School. 

9. Seluruh Crew dan Team WH19 Racing School, yang telah memberikan 

dukungan dan waktu yang bermanfaat untuk berdiskusi yang 

menyenangkan. 

Penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Mama, 

Papa, Kakak, Jurnalistik 2013 yang semakin menghebat, kawan - kawan IK dan 

semua pihak yang telah ikut serta dalam usaha menyempurnakan penulisan 

penelitian. Semoga penulisan ini bermanfaat hendaknya. Semoga amal baik yang 

telah dilakukan Bapak/Ibu/Sdr. mendapat imbalan dari Tuhan Allah SWT. 

 

Bandung,  Maret 2019 

Penulis, 

 

 

Baskoro Try Setio U 

NIM : 41813056 


