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KATA PENGANTAR 

 

Hanya kata-kata yang terbayang saat ini yaitu ucapan syukur yang begitu 

mendalam dan sepenuh hati kepada penguasa alam semesta, penguasa siang dan 

malam, penguasa dalam segala hal, Sang Penguasa yaitu Allah SWT. Dengan 

limpahan karunia, rizki, rahmat serta hidayah-Nyalah, penulis berhasil 

merampungkan penelitian ini yang berjudul “Aktivitas Komunikasi pada 

Komunitas Big Reds sebagai Komunitas Pendukung Liverpool FC 

Bandung”. Tidak lupa penulis juga mengucapkan shalawat serta salam pada 

pimpinan besar nabi serta rasul kita Muhammad SAW. 

Pada penelitian ini penulis mencoba untuk meneliti tentang aktivitas 

komunikasi pada komunitas Big Reds sebagai komunitas pendukung Liverpool 

FC Bandung. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan perspektif etnografi 

komunikasi mengenai aktivitas komunikasi pada komunitas Big Reds sebagai 

komunitas pendukung Liverpool FC Bandung.  

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang penulis lakukan dalam 

penelitian ini sangat jauh dari kata sempurna. Banyak kesalahan yang menghiasi 

skripsi ini, untuk itulah penulis mengharapkan kritik dan saran pada seluruh 

pembaca yang memang memiliki kepedulian atas diri penulis, agar kemudian di 

kesempatan yang akan datang penulis dapat memberikan karya yang lebih baik 

lagi. Dalam perjalanannya, skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan 

dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin memberikan penghargaan 
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sebesar-besarnya pada mereka yang telah peduli dan mau membantu dalam proses 

penelitian ini: 

1. Dr. H. O. Hasbiansyah, M.Si., sebagai Dekan Fakultas Ilmu 

Komunikasi Unisba yang telah memberi support kepada penulis, serta 

selalu memberi motivasi yang bisa menciptakan rasa semangat penulis 

untuk menyelesaikan penelitian ini. 

2. Bapak Dr. Oji Kurniadi, Drs., M.Si., selaku Pembantu Dekan I 

Fakultas Ilmu Komunikasi Unisba yang telah mempermudah penulis 

dalam proses pengerjaan tugas akhir ini, terimakasih atas semua 

support dan pesan untuk lulus kepada penulis. 

3. Ibu Dr. Hj. Ike Junita T., S.Sos., M.Si., selaku Bidang Kajian 

Manajemen Komunikasi yang selalu membantu penulis, dan 

memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

4. Ibu Dr. Hj. Nurhastuti. Dra, M.Si., selaku Dosen Pembimbing penulis 

yang sudah berbaik hati meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya 

serta memberikan masukan serta koreksi secara detail yang sangat 

membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Bapak Satya Indra Karsa, Drs., M.Si., sebagai Dosen Wali, 

terimakasih atas diskusi yang menyenangkan mengenai masalah nilai 

dan memotivasi saya untuk melanjutkan skirpsi.  

6. Bapak Mochamad Rochim, S.Sos.., M.Ikom. terimakasih atas diskusi 

untuk mempermudahan saya dalam meningkat nilai IPK dan 
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mempermudahkan saya dalam melaksanankan persyaratan untuk 

mengikuti sidang skripsi.  

7. Dosen Fikom lainnya, yang secara tidak langsung telah membantu 

penulis untuk berpikir keras dalam mengembangkan wawasan 

akademis. 

8. Terimakasih buat Komunitas Big Reds Bandung yang selama ini telah 

membantu saya untuk menyelesaikan skripsi ini, terimakasih kepada 

ketua Big Reds Bandung yang telah menjadi narasumber yang baik 

sehingga skripsi ini berjalan dengan lancar. You’ll Never Walk Alone. 

9. Kedua orang tua penulis. “Untuk Ibunda Mismaryati dan Ayahanda 

Edison yang telah membesarkan saya dengan penuh cinta dan kasih 

sayang serta kucuran keringat dan air matanya masih menemani di 

dunia ini, bimbingan, ketulusan serta doanya, yang telah mendidik dan 

membesarkan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skrpsi 

ini. 

10. Terimakasih buat adek saya Okta Aryani Saputri dan Rianada 

Yulandari yang selama ini selalu memberikan semangat penulis dalam 

menyelesaikan kuliah hingga akhir perkuliahan. Kalian keluarga 

terindah dalam hidup saya, kebahagiaan, kesedihan semuanya selalu 

menjadi satu. Sekali lagi tanpa keluarga saya bukan yang terbaik tanpa 

keluarga saya sebatang kara. Terimakasih ya Allah engkau telah 

memberikan keluarga dan keponakan yang terindah yang saat ini saya 

miliki. 
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11. Seseorang yang sangat berarti bagi penulis, dengan dukungan, 

semangat cinta dan do’anya mampu menjadi motivator bagi penulis 

“Famella Octaviany”. 

12. Teman-teman, yang telah membentuk penulis seperti sekarang ini. 

“Terimakasih untuk memberikan masukan, perspektif baru dalam 

memandang segala sesuatunya juga untuk kesempatannya berjuang 

bersama kalian. Teman serta sahabat Tio Alvionita, Rezky Dwi 

Haryo, Cindy Aprianti, Dhio Partama, Alan Sukmanda dan teman 

lainnya. Thank’s for support dan sharing tentang kehidupan, cinta, 

cita-cita dan idealism kita.  

13. Teman-teman Fikom 09 Akbar, Julian, Dindra, Ilham Maizha Fadlli 

dan temen-temen Fikom Unisba lainnya terimakasih atas 

dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini. 

14. Terimakasih buat keluarga besar Zainudin Uly, Tante Yut, Adang, 

Deni, Tante Ida, Desi, Bang Anggi dan Aldy Terimakasih untuk 

waktu, keadaan, dan kehidupan ini. Terimakasih karena Keluarga 

Besar Zainudin semua telah menganggap saya menjadi orang yang 

beradab dan jauh dari Diskriminasi. Terimakasih karena saudara-

saudara selalu baik sama saya. 

15. Pada akhirnya penulis harus mengucapkan rasa terimakasih itu untuk 

semua pihak yang tidak dapat diucapkan satu persatu. 
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Hanya satu yang menjadi harapan penulis, semoga karya ilmiah ini tidak 

menjadi hiasan salon intelektual semata, namun juga dapat menjadi bahan bakar 

untuk menggerakan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk Indonesia yang 

kita cintai dan kehidupan di alam semesta ini. 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

Bandung,   Februari 2016 

 

 

Penulis 
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