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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrohmanirohiim 

Assalaamu’alaikum Wr. Wb. 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepadanya-NYA. Semoga 

keselamatan dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para 

sahabatnya. Saya bersaksi, bahwa tiada tuhan yang patut disembah dengan 

sebenar-benarnya, melainkan Allah SWT semata, tidak ada sekutu bagian-NYA. 

Dan bagi-NYA kerajaan yang hak dan nyata. Karena dengan rahmat dan hidayah-

NYA, penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Representasi Sikap 

Anggota Detasemen A Dalam Lambang Pelopor Satuan Brimob Polda Jabar.” 

Adapun maksud dan tujuan dari penulisan skripsi atau penelitian ini adalah 

untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh gelar sarjana pada 

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung. 

Penulis menyadari tentunya bahwa skripsi ini masih banyak 

kekurangannya dan sangat jauh dari sempurna, karena segala kebenaran dan 

kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT, sedangkan penulis sebagai manusia 

biasa adalah tempatnya khilaf dan salah. Untuk itu penulis menerima dengan 

lapang dada segala saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan 

penelitian ini dan juga akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi perkembangan ilmu komunikasi pada 

umumnya.  
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Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa 

banyak pihak yang telah membantu baik secara persona maupun secara 

berkelompok yang telah membantu penulis dalam mengerjakan penelitian ini 

menjadi lancar segala hambatan dan kesulitan dapat teratasi dari sejak awal 

penulisan hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu pada 

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada pihak yang terkait, yaitu : 

1. Allah SWT “sujud syukur atas limpahan karunia, rizqi, rahmat serta 

hidayah-Nya, sehingga penulis berhasil merampungkan penelitian ini”. 

Solawat serta salam kepada pimpinan besar Nabi Muhammad SAW. 

2. Ibu dan Ayah, juga Ka Yusca dan Ka Yogas yang telah mensupport 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, sehingga mampu membantu 

penulis untuk mencapai cita-cita di masa depan nanti. 

3. Bapak Dr. O. Hasbiansyah, Drs., M.Si. sebagai dekan fakultas ilmu 

komunikasi UNISBA yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi 

penulis. 

4. Bapak Dr. Oji Kurniadi, Drs., M.Si. sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ilmu 

Komunikasi UNISBA yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi 

penulis. 

5. Ibu Hj. Tia Muthia, S.Sos., M.Si., sebagai Wakil Dekan Ii Fakultas Ilmu 

Komunikasi UNISBA yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi 

penulis. 
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6. Bapak Mochamad Rochim, S.Sos., M.Si., sebagai Dosen Fakultas Ilmu 

Komunikasi UNISBA yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi 

penulis. 

7. Bapak Dr. Azis Taufik Hirzi, M.Si., selaku Ketua Bidang Kajian 

Jurnalistik FIKOM UNISBA dan selaku dosen wali yang telah banyak 

memberikan gambaran dan arahan bagaimana ruang lingkup kerja dari 

kajian jurnalistik. 

8. Bapak Doddy Iskandar, S.Sos., M.I.Kom selaku dosen pembimbing atas 

segala bantuan dan waktu yang di berikan serta koreksi yang tak terhingga 

nilainya yang telah diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi 

ini. 

9. Dosen-dosen UNISBA lainnya yang secara tidak langsung telah 

membantu penulis untuk berpikir keras dalam mengembangkan wawasan 

akademis. 

10. Daud Hasnan Lubis, S.Sos., yang selalu memberikan sayangnya, motivasi 

dalam banyak hal, waktunya, omelannya,  dalam perjalanan penulis untuk 

menyelesaikan penelitian ini. 

11. Muhammad Arief Kurniawan, S.T. yang juga selalu memberikan motivasi 

dalam banyak hal, makasih buat ngajarin ngajinya jadi lulus pesantren 

sarjana dan BTAQnya, yang mau direpotin pagi-pagi sampe magrib karna 

netbook eror, makasih udah ngasi warna juga selama ini. 

12. Pihak Sat Brimob Polda Jabar yang telah membantu penulis dalam 

pencarian data tentang objek penelitian. 
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13. Ka Danial Adam dan Bang Peter yang membantu memberi dukungan 

melanjutkan terus kuliah yang sempat terbengkalai ini. 

14. Ka Ovick, Teja, Gilang, Haikal, Arbie, Ka Iqbal, Rina, para Asisten 

Lab.Perencanaan dan Simulasi Tambang yang udah ngebolehin main, 

ngobrol, ketawa-ketawa ngisi waktu nunggu dosen.Dan untuk semua 

sahabat-sabahat UNISBA yang telah banyak membantu penulis yang tidak 

bisa saya sebutkan satu persatu. 

Akhir kata penulis berharap sekiranya penulisan atau penelitian ini dapat 

memberikan manfaat bagi semua pihak, dan penulis juga menyadari akan segala 

keterbatasan dan kekurangan yang dimilikinya, sehingga dalam penulisan atau 

penelitian  ini masih jauh sempurna. Akan tetapi, penulis tetap berharap agar 

penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Amin. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

. 

Bandung, 29 Juli 2015 

 

 

    Bertirra Mayoretha 
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