
v 
 

KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim 

Assalamualaikum. Wr. Wb  

Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang 

senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, khusus untuk 

peneliti, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini demi memenuhi maksud untuk 

menyelesaikan program gelar sarjana (S1), Falkutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Jurusan Ilmu Komunikasi. Peneliti melakukan penelitian tentang STRATEGI 

KOMUNIKASI LINGKUNGAN DALAM PENANGANAN SAMPAH 

PERKOTAAN (Studi Kualitatif Deskriptif Strategi Komunikasi Lingkungan 

Dalam Penanganan Sampah di Kampung Cibunut Berwarna Kota Bandung) 

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan 

dan jauh dari kesempurnaan, dikarenakan keterbatasan, kemampuan dan 

pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti. Untuk itu, peneliti berharap kekurangan 

dari skripsi ini menjadi sebuah motivasi untuk kedepannya, peneliti juga berharap 

skripsi ini akan bermanfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi pihak yang 

membutuhkan. 

Selain itu peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu 

Dhini Ardianti S.Sos.,M.I.Kom selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar 

dan ikhlas membantu memberikan saran serta motivasi kepada peneliti dari awal 

hingga akhir. Atas semua bantuan yang telah diberikan, baik secara langsung 
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maupun tidak langsung selama penyusunan skripsi hingga selesai. Secara khusus 

rasa terimakasih tersebut peneliti sampaikan kepada : 

1. Bapak M. Budiana, S.Ip, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Pasundan. 

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

Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan. 

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

Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan. 

4. Ibu Dhini Ardianti S.Sos.,M.I.Kom selaku dosen pembimbing yang 

memberikan pelajaran dan masukan selama proses pengerjaan skripsi. 

Terimakasih atas ketersediaan beliau untuk menjadi dosen, orang tua dan 

dosen pembimbing peneliti. 

5. Para penguji seminar dan sidang Bapak Yusuf Hartawan S.Sos., M.I.Kom 

dan Ibu Rini Anisyahrini S.Sos, M.I.Kom. 

6. Para staff jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Pasundan Bandung. 

7. Para narasumber atau informan atas bantuannya yang bersedia untuk 

diwawancara. 

Tidak lupa, peneliti juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya 

kepada orang-orang terdekat dan luar biasa yang selalu mendukung: 

1. Kedua orang tua saya tercinta dan tersayang Bapak H. Iwan Wardiana dan 

Ibu Hj. Elis Herawati. Dengan segala dukungan, semangat dan doa yang 
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diberikan menjadi motivasi saya untuk dapat menyelesaikan SKRIPSI 

dengan baik. 

2. Kepada kakak saya Ismi Herdiyani S.H dan adik saya Muhammad Akbar 

Maulid Gemilang dengan semua dorongan, semangat, dan bimbingan yang 

telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan gelar S1 ini. 

3. Sahabat seperjuangan Salma Salsabila, Kelvin Muhamad, Aliya Chaerani, 

dan Natasa Kumalasah serta rekan-rekan seperjuangan lainnya yang turut 

memberikan masukan dan dukungan untuk menyelesaikan SKRIPSI. 

4. Kakak-kakak tingkat saya yang baik Kak Maulilani Syahada Octavia 

S.Ikom, Kak Gilang Roofif Ansori S.T dan  Karin Winda Lestari S.Bns dan 

juga angkatan 2017 lain yang telah membantu saya dan memberikan arahan 

dalam menyelesaikan SKRIPSI. 

5. Teman-teman SMP dan SMA saya Reza Pratama, Rr Annisa Mahatmiyani, 

dan Nadhifa Nur Alifah yang memberi saya dukungan, semangat, membuat 

saya percaya diri dan menjadi moodbooster sehingga saya dapat 

menyelesaikan SKRIPSI. 

6. Serta kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, 

semoga Allah SWT membalas amal kebaikan kalian semua, aamiin. Mohon 

maaf kepada semua pihak apabila ada kesalahan pada penulisan skripsi ini, 

dikarenakan peneliti hanya manusia biasa.  

Semoga segala amal perbuatan yang telah dilakukan mendapatkan balasannya 

dari Allah SWT dan juga selalu diberikan rahmat dan karunia bagi kita semua. 
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Peneliti berharap semoga untaian huruf, kata dan kalimat dalam skripsi ini dapat 

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi yang membutuhkan.  

Wassalamualaikum. Wr. Wb.  

 

Bandung, Januari 2022 

 

 

 

Azmi Herdiyanti Mustikawati  
182050157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


