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KATA PENGANTAR 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta’ala, yang 

telah memberikan nikmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan proposal usulan penelitian ini, yang berjudul  “MAKNA PERNIKAHAN 

TANPA RESEPSI (STUDI FENOMENOLOGI PADA PASANGAN PELAKU 

PERNIKAHAN TANPA RESEPSI DI KELURAHAN PASIR ENDAH 

BANDUNG)” sebagai  salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada 

Program Studi Ilmu Komunikasi. 

 Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Sangga Buana 

YPKP Bandung, khususnya Program Studi S1 Ilmu Komunikasi atas kesempatan serta 

pendidikan yang telah diberikan selama ini. Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih 

kepada kedua orang tua yang tanpa lelah menghaturkan do’a dan bimbingannya 

selama ini. Penulis menyadari bahwa Usulan Penelitian ini tidak akan selesai tanpa 

bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut terlibat dalam penyusunan skripsi ini.  

1. Drs. Tatang Sudrajat, S.IP., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik (FISIP) Universitas Sangga Buana YPKP Bandung. 

2. Witri Cahyati, S.Sos, M.Si. selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik (FISIP) Universitas Sangga Buana YPKP Bandung. 

3. Pupi Indriati Z., S.Sos., M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi 

sekaligus Dosen Pembimbing yang telah berkontribusi besar meluangkan 

waktu, pikiran dan perhatian untuk memberikan bimbingan, arahan dan saran 

bagi penulis untuk menyelesaikan usulan penelitian ini. 

4. Adi Permana Sidik, S.I.Kom., M.I.Kom. selaku Dosen Wali penulis selama 

menjalankan masa studi di Universitas Sangga Buana YPKP Bandung. 
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5. Seluruh dosen pengajar Program Studi Ilmu Komunikasi yang telah 

memberikan ilmu, wawasan, pemahaman serta pengalamannya selama penulis 

mengikuti studi di Universitas Sangga Buana YPKP Bandung. 

6. Seluruh Staff Administrasi Program Studi Ilmu Komunikasi atas kelancaran 

informasi serta dukungan administrasi selama mengikuti program pendidikan 

ini. 

7. Seluruh rekan mahasiswa S1 Ilmu Komunikasi regular sore angkatan 2014 - 

2018 yang telah bekerja sama dengan baik dan memberikan pengalaman yang 

sangat berharga bagi penulis selama kegiatan studi berlangsung. 

8. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu yang telah 

memberikan bantuan maupun dukungan, untuk segala kebaikan dan dukungan 

tersebut, semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala melimpahkan rahmat dan 

karunia-Nya kepada mereka semua. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, baik dalam teknik 

penulisan, struktur bahasa, ataupun substansi ilmiahnya. Untuk itu, penulis sangat 

mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna perbaikan bagi penulis dimasa 

mendatang. Penulis juga berharap semoga usulan penelitian ini dapat bermanfaat 

khususnya bagi diri penulis pribadi, umumnya bagi pembaca dan semua pihak yang 

membutuhkan. 

Bandung 07 September 2020 

Hormat saya  
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