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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah Swt atas segala rahmat serta karunia 

yang telah diberikan-Nya, sehingga peneliti mampu menyelesaikan penulisan 

skripsi berjudul “MAKNA KOMUNIKASI NONVERBAL TRADISI API 

JAGAU” yang diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana 

Ilmu Komunikasi pada Program Sarjana Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas 

Islam Bandung.  

Dalam menyusun skripsi ini peneliti menyadari tanpa adanya doa, dukungan, dan 

bantuan dari berbagai pihak, maka penulisan tugas akhir ini tak akan dapat 

terwujud. Oleh karena itu, perkenankanlah saya sebagai peneliti mengucapkan 

terima kasih kepada: 

1. Kedua orang tua tercinta, Ayah (Karmana) dan Ibu (Tita Irtini) yang telah 

membimbing dan memotivasi saya untuk bisa menyelesaikan penelitian ini 

dengan baik. Terimakasih atas kasih sayang, doa, nasehat, kesabaran, dan 

semangat yang luar biasa. Semoga ini bisa menjadi kebanggaan kalian. 

2. Adik-adikku (Tika Hijriah dan Amanda Putri), semoga kelak kalian menjadi 

orang-orang hebat dan besar ya, sayang.  

3. Bapak Dr. O. Hasbiansyah, Drs. M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Islam Bandung dan sekaligus sebagai Dosen Wali 

yang telah memberikan pengarahan dan nasehat selama masa perkuliahan. 

4. Bapak Doddy Iskandar C., S. Sos., M.I.Kom. selaku Pembimbing yang telah 

meluangkan waktu memberikan bimbingan, petunjuk, dan arahan dalam 

menyelesaikan penelitian ini. 

5. Para dosen yang selama ini telah mendidik dan menjarkan kepada peneliti 

ihwal beragam ilmu dan pengalaman, terhitung sejak peneliti berkuliah di 

kampus ini sejak September 2011 lalu hingga Maret 2016. Terimakasih 

banyak untuk kalian para guru. 

repository.unisba.ac.id



ix 
 

6. Bapak Syarif Abdullah, selaku Kordinator Liputan (Korlip) di Antaranews 

biro Jawa Barat yang telah memberikan ilmu, semangat, motivasi, dan 

toleransi dalam membantu saya menyelesaikan penelitian ini. 

7. Bapak Ahmad Zall, selaku Pemimpin Redaksi (Pemred) di Galamedia 

Bandung yang telah memberikan semangat, motivasi, dan toleransi dalam 

membantu saya menyelesaikan penelitian ini. 

8. Rekan-rekan sesama jurnalis kampus di Pers Suara Mahasiswa Universitas 

Islam Bandung yang telah rela membagi “telinga” demi mendengarkan 

segala macam curahatan saya tentang berbagai hal, termasuk proses panjang 

dalam menulis penelitian ini. 

9. Rekan-rekan sesama jurnalis se-kota Bandung terimakasih telah 

memberikan ilmu, pengalaman, semangat, dan obrolan seru yang 

menghilangkan stress.  

10. Keluarga baru saya dari Corpus Studiosorum Bandungense (CSB) yang 

sangat jahil dan tak bosan mengingatkan dan memotivasi penulis. Thank 

you so much, guys. You’re the best of the best and new family in my life. I 

love you so much! 

11. Anggota Disput Braga (abang Nurril, abang Rapael, abang Iky, abang Billy, 

abang Deka, Fahrurrizal, dan Tegar) yang setiap selesai Kroeg selalu 

nongkrong hingga dinihari. Mari kita bincang beragam hal yang enggak 

penting lagi. Yukkk…! 

12. Arini Ayuningriyas, salah seorang Tweede Jaar angkatan 2013 CSB yang 

sangat berisik dan bawel, terutama saat saya terlena malas dalam 

menyelesaikan penelitian ini. Semoga kakak sukses dengan pekerjaan baru 

di Jakarta. Ieuuh…, ibukota negara itu panas, padat, dan macet. Semoga 

betah bermukim di sana. Awas loh nanti kulitnya makin item! 

13. Sahabat terbaik saya yakni Jati, Bobby, Karel, Ghofur, dan Neneng Derti 

yang sering menemani bermalam di kampus atau menyesap secangkir 

cokelat di suatu kedai, tak sungkan berbagi semangat, motivasi dan juga 

kalimat mutiara. I love you so much, guys. 
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14. Seluruh pihak terkait yang tak dapat disebutkan satu-persatu lantaran telah 

banyak memberikan bantuan, semangat, dan doa dalam penyusunan 

penelitian ini.  

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Kritik 

dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian di masa 

mendatang. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai 

tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bandung, 29 Februari 2016 

Peneliti 

 

 

Sugiharto Purnama 
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