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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim 

Assalamu’alaikum wr.wb puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah 

SWT yang senantiasa memberikan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis 

dapat lancar menyesesaikan skripsi dengan judul “ETNOGRAFI UPACARA 

PERNIKAHAN SUNDA WIWITAN DI KABUPATEN KUNINGAN”. Sholawat 

serta salam semoga tetap tercurah limpakan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad 

SAW.  

Pembuatan skripsi ini merupakan salah satu syarat agar dapat memperoleh 

gelar sarjana di UNIVERSITAS PASUNDAN. Penulisan skripsi ini disadari oleh 

peneliti masih sangat jauh dari kata sempurna, dikarenakan kemampuan dan 

keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti, dengan ketekunan dan kesabaran peneliti 

dapat menyelesaikan skripsi ini. Sangat besar harapan peneliti semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Pada 

proses penyusunan skripsi ini, peneliti sangat banyak mendapatkan dukungan, 

dorongan, serta bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak saundara dan 

teman-teman dari peneliti memulai menyusun hingga akhir penyusunan 

menyelesaikan skripsi ini.  

Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya telah membimbing peneliti hingga sampai detik ini kepada Bapak DR. 
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Sutrisno, S.Sos, M.Si selaku dosen wali yang telah membimbing serta meluangkan 

waktunya dengan penuh kesabaran kepada peneliti sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu, dan tidak lupa terimakasih atas semua 

ilmu yang telah diberikan untuk peneliti dan ucapan terimakasih juga diucapkan 

kepada : 

1. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Yusuf, Sp, M.Si., M. Kom., selaku Rektor Universitas 

Pasundan. 

2. Bapak Dr. Budiana.SIP, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu 

Politik Universitas Pasundan. 

3. Bapak Drs. Kunkurat, M.Si selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Pasundan. 

4. Ibu Dra. Hj. Yulia Segarwati, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan. 

5. Bapak Drs. Sumardhani, M.Si, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Pasundan. 

6. Bapak H. Rasman Sonjaya S.Sos., M.Si. selaku Ketua Prodi Ilmu 

Komunikasi  Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Pasundan. 

7. Bapak Vera Hermawan S.I.Kom.,M.I.Kom, selaku Sekretaris Prodi Ilmu 

Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Pasundan. 



 
 

iii 
 

8. Seluruh Staf Dosen Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik 

Universitas Pasundan, serta Seluruh Karyawan dan Staf Tata Usaha 

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Pasundan. 

9. Dan Informan-informan, baik dari Informan Inti serta Informan Ahli yang 

telah bersedia untuk di wawancara dan meluangkan waktunya demi 

kelancaran penulisan laporan Skripsi ini. 

Tidak lupa, peneliti juga ingin mengucapkan terimakasih kepada orang-orang 

terdekat yang selalu memberikan motivasi,semangat,kasih sayang, serta do’a yang 

tiada hentinya agar peneliti mengerjakan skripsi dengan lancer,sehingga penulis 

sampaikan kepada : 

1. Kepada Apa saya Ujang Darma dan Mama saya, Lia Amelia yang selalu 

memberikan semangat, meluangkan waktunya untuk menghibur dikala suntuk 

dalam pengerjaan skripsi ini, terima kasih atas do’a, dukungan yang tiada 

henti, waktu yang di luangkan untuk peneliti, kesabaran, dan kasih sayang 

yang tidak terbatas yang sangat berarti bagi peneliti. 

2. Kepada Nene saya, Oyoh Sopiah yang selalu mendukung dan memberikan 

do’a walaupun terhalang oleh jarak tetapi beliau selalau memberikan motivasi 

terbaik. 

3. Kepada Keluarga, Suci Ayu, Euis Susilawati yang selalu mendoakan, 

memberi dukungan dan tidak lupa kepada Imas Minartie yang telah 
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meluangkan waktu dan tenaga untuk mengantarkan peneliti ketika peneliti 

membutuhkan bantuan. 

4. Kepada boy friend peneliti Muhammad Nur Sodik terima kasih atas motivasi, 

doa, semangat dan makanan-makanan yang diberikan pada peneliti saat 

mengerjakan skripsi menjadikan peneliti lebih semangat dalam pengerjaan, 

dan terima kasih banyak atas waktu yang diluangkan untuk menemani peneliti 

sampai akhir ini. 

5. Kepada ibu Ade dan Regita Aulia teman yang sudah peneliti anggap sebagai 

saudara sendiri, terima kasih selalu memberikan semangat dalam pengerjaan 

skripsi dan selalu bilang jangan patah semangat agar cepat lulus dan menjadi 

orang sukses. 

6. Kepada sahabat peneliti Sulam Nur Halieza yang selalu meluangkan waktu, 

memberi semangat, mendengarkan curhat, membangun usaha bersama, 

menjadi teman ngopi peneliti, terima kasih sudah selalu menemani peneliti 

unutk mengerjakan laporan dari awal sampai akhir skripsi ini, terima kasih 

atas motivasi yang selalu d berikan, dan menjadi sahabat yang selalu bertikar 

pikiran dalam mengerjakan skripsi, terima kasih telahsahabat tempat kaluh 

kesah selama ini, semoga tahun ini lulus juga ya. 

7. Kepada teman saya Yohana Tita dena yang telah selalu memberikan semangat 

kepada peneliti, beliau adalah orang yang pertama kali peneliti kenal masuk 

ke dalam kelas Ilmu Komunikasi terima kasih atas segalanya dari awal masuk 

perkuliahan sampai detik ini selalu ada. 



 
 

v 
 

8. Kepada Ka Fajar, Nisa Melisa,Ka Monica, Ka Irma, Sukma, Indah, Willy 

yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti dalam 

keadaan apapun dan terima kasih selalu meluangkan waktunya, dan dukungan 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

9. Kepada barista kopi di Janji Jiwa terima kasih telah membuatkan kopi yang 

nikmat ketika di minum, dan terima kasih selalau menyalakan lagu yang di 

sukai peneliti menjadikan peneliti semangat dalam pengerjaan skripsi ini. 

10. Kepada teman-teman Ilmu Komunikasi FISIP UNPAS terima kasih atas 

dukungan dan doanya, terima kasih atas waktu dan hari-hari yang di berikan 

selama menempuh perkuliahan membuat saya mengerti arti pertemanan 

semoga semuanya selalu sehat dalam lindungan Allah SWT, dan selalu 

bahagia. 

11. Kepada diri peneliti sendiri Arika Indini Putri terima kasih sudah mau 

berjuang dalam pengerjaan skripsi tidak peduli dirimu lelah atau apapun, 

semoga peneliti selalu diberikan kesehatan dan setelah mendapatkan gelar 

sarjana semoga peneliti dapat bermanfaat bagi semua orang dan dapat 

membanggakan keluarga. 

Akhir kata, peneliti mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada 

pihak – pihak terkait yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu. Peneliti 

berharap semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah dilakukan kepada 
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peneliti dalam proses pembuatan skripsi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

siapa saja yang membacanya, Aamiin Yaa Rabbal’alamin.  

Purwakarta, April 2021 

 

Arika Indini Putri



 


