KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.Alhamdulillahirabbil’alamin, peneliti panjatkan atas
segala puji dan syukur Kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat serta
karunia-Nya. Tak lupa shalawat serta salam peneliti curahkan kepada Baginda Rassull
Nabi akhir zaman Nabi Muhammad s.a.w. beserta para keluarga besarnya, para sahabat,
serta para pengikutnya hingga akhir zaman, sehingga peneliti dapat menyelesaikan
penyususnan usulan penelitian ini. Penyusunan Seminar Usulan Penelitian ini adalah
Tugas Akhir Semester delapan pada Program Studi Ilmu Komunikasi Kosentrasi Humas
yang berjudul “Daya Tarik Kegiatan “Event Kesenian dan Musik” Oleh Komunitas
Rumah Kedua Bandung (Studi Deskriptif Mengenai Daya Tarik Kegiatan “Event
Kesenian dan Musik” Oleh Komunitas Rumah Kedua Bandung Dalam Meningkatkan
Kreatifitas Di Kalangan Anggota Komunitasnya) ”.
Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk kedua
orangtua, Itang Suharmono dan Racmaliawati, yang tak henti-hentinya memberikan
kasih sayang, motivasi, dan do’a kepada peneliti, serta telah memberi dukungan kepada
peneliti baik secara moril maupun materil, juga tak lupa saya ucapkan banyak terima
kasih kepada kedua kakak saya yaitu Ira Pujianti dan Elfa Novianti yang telah
memberikan hiburan dan semangat kepada saya. Serta Satriyan Jaya Pratama dan para
sahabat Muhammad Faiz Akbar, Ilham Ali Al-Rasyid, Dian Amilia, Esra Sinaga,
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Nabila Tastaftiani, Revian Veva G, Dion Nugraha, Muhammad Sidiq yang
senantiasa selalu memberi canda tawa.
Dalam tugas penyusunan seminar usulan penelitian ini tidak sedikit peneliti
menghadapi kesulitan secara teknis maupun non teknis. Namun, atas izin Allah SWT
disertai dengan usaha, do’a, semangat, dukungan, bimbingan, serta bantuan yang diterima
peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, akhirnya
peneliti dapat menyelesaikan tugas penyusunan seminar usulan penelitian ini.
Dengan melalui kesempatan ini pula, dengan segala kerendahan hati peneliti ingin
mengucapkan banyak terima kasih, menyampaikan rasa hormat, dan penghargaan yang
sebesar-besarnya kepada Yang Terhormat :
1. Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., M.A, selaku Dekan FISIP Universitas
Komputer Indonesia Bandung, yang telah memberikan motivasi dan dorongan
moril di Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Komputer Indonesia.
2. Dr. Rismawaty, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi
FISIP Universitas Komputer Indonesia Bandung, yang telah memberikan
dukungan, motivasi, serta pengajaran yang baik selama peneliti melaksanakan
perkuliahan dan penyusunan proposal sidang skripsi.
3. Olih Solihin, M.I.Kom selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Ilmu Komunikasi
FISIP Universitas Komputer Indonesia Bandung, yang telah memberikan
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dukungan, motivasi, serta pengajaran yang baik selama peneliti melaksanakan
perkuliahan.
4. Dr. Desayu Eka Surya, S.Sos., M.Si selaku Ketua Sidang dan Wali Dosen Ilmu
Komunikasi 3 Universitas Komputer Indonesia Bandung, yang telah memberikan
saran maupun masukan, memberikan arahan, serta memberikan motivasi dan
telah banyak membantu baik saat peneliti melakukan kegiatan perkuliahan.
5. Tina Rakhmatin, M.I.Kom selaku Penelaah Sidang Skripsi peneliti, yang telah
banyak sekali memberikan masukan dan juga saran kepada peneliti, serta
memberikan dukungan agar peneliti dapat mengerjakan karya ilmiah ini dengan
benar.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Unikom yang tidak hentihentinya memberikan dorongan semangat, nasehat, dukungan dan motivasi
kepada peneliti selama penyusunan seminar usulan penelitian ini.
7. Seluruh Staff Sekretariat Prorgam Studi Ilmu Komunikasi yang tidak hentihentinya melayani dan membantu peneliti dalam membuat surat, memberikan
informasi terkait akademik, dan lain sebagainya selama masa kuliah peneliti.
8. Teman-teman IK-3 dan IK-Humas 3 angkatan 2014, , serta teman-teman yang
tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih untuk bantuan dan semangat yang
telah diberikan kepada peneliti.
Akhir kata peneliti berharap mudah-mudahan seminar usulan penelitian dapat
memberikan manfaat bagi peneliti khususnya, bagi rekan-rekan untuk Universitas
khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Komunikasi konsentrasi
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Humas Universitas Komputer Indonesia Bandung dan pembaca lain pada umumnya.
Untuk itu sekiranya peneliti sangat membutuhkan masukkan baik saran maupun kritik
yang bisa membangun dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik demi
kesempurnaan seminar usulan penelitian ini. Semoga semua bantuan, dorongan dan
bimbingan yang telah diberikan itu akan mendapat pahala dari Allah SWT. Amin.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Bandung,

Februari 2019
Peneliti,

Linda Lathifah Zimmatillah
NIM: 41814067
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