
iii 

KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirahmanirrahim 

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah STW yang telah melimpahkan 

rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai 

tugas akhir dalam menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Komunikasi 

Universitas Islam Bandung. 

Skripsi ini mengangkat asalah mengenai “Hubungan antara Kredibilitas 

Staf Pengajar Dj Arie School dengan keterampilan siswa berkomunikasi. Penulis 

menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian ini, sehingga karya tulis 

yang sederhana ini jauh dari kesempurnaan. Walaupun dengan segala 

keterbatasan, penulis yang telah berusaha semaksimal mungkin untuk 

menghasilkan yang terbaik. Penulis mengakui banyak kendala yang dihadapi 

dalam penyelesaian skripsi ini, akan tetapi berkat ridho-Nya dan dorongan dari 

berbagai pihak akhirya penulis dapat menyelesaikan  skripsi ini dengan penuh 

kesabaran dan ketawaqalan. Untuk itu dengan senang hati penulis ucapkan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Secara 

gembira penulis haturkan : 

1. Ibu Ani Yuningsih. Dra. M.Si. selaku Ketua Bidang Kajian Public 

Relation yang telah memberi masukan tentang judul skripsi dan 

memudahkan pemberian tanda tangan 

2. Bapak Maman  Chattamallah, S.Sos., M.Si., selaku Pembimbing atas 

segala bimbingan, masukan, arahan dan serta kesabaran bapak yang telah 
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memberikan kesempatan serta menyediakan waktu untuk berdiskusi dan 

berkonsultasi bagi penulis. 

3. Ibu Dedeh Fardiah Dra., M.Si. selaku Dosen Wali penulis yang telah 

membimbing dan memberi semangat bagi penulis 

4. Ibu dan Papap tercinta, atas dukungan dan cintanya, dorongan moril dan 

doa restu yang diberikan kepada penulis. 

5. Kedua adikku tersayang, Genta Gisela dan Gradisar Gifari 

6. Teman-teman angkatan 2010 yang selalu mendukung dan mendorong 

penulis untuk segera menyelesaikan srikpsi 

7. Teman–teman Dj Arie School, Mirza,Ukoen, Dj Arie dan Jonny yang 

telah membantu dan mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.  

8. Teman-teman Mojang Jajaka Kota Bandung, terimakasih atas 

dukungannya 

9. Para staf perpus yang selalu ramah membantu penulis mencari buku, serta 

selalu mengingatkan penulis untuk cepat-cepat lulus.  

10. Teman-teman Besek 31 terima kasih sudah mendengarkan keluh kesah 

penulis 

11. Akang tukang parkir di depan Unisba.  

12. Para Crew Radio ON Bandung.  

13. Para sahabat Alvi Fathir, Ginanjar, Geugeuh.  

Serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. 

Semoga apa yang kalian berikan pada saya menjadi balasan pahala yang banyak 

dari Allah SWT. 
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Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan 

skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat 

membangun agar dalam penulisan selanjutnya dapat lebih baik. 

Akhir kata penulis berharap sripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan 

sumbangan ilmiah bagi yang memerlukan dan membutuhkan. Aamin. 

Wassalamualaikum wr.wb 

Bandung, Mei 2015 

Penulis  
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