
   

 

i 

 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISIS SEMIOTIKA LIRIK LAGU 

CANGGIH KARYA PETRA SIHOMBING” untuk memenuhu salah satu syarat 

memperoleh gelar sarjana pada bidang Humas Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung. 

Dengan penuh rasa hormat peneliti mengucapkan banyak terima kasih 

kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini terutama 

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

membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. 

Selesainya tugas akhir ini tentu saja tidak lepas dari berbagai pihak yang 

telah membantu dan memotivasi penulis. Oleh karena itu melalui tulisan ini 

penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih: 

1. Bapak Dr. M. Budiana S.IP, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu 
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5. Bapak H. Rasman Sonjaya, S.Sos M.Si. selaku Ketua Prodi Ilmu 

Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Pasundan. 

6. Bapak Vera Hermawan, S.Ikom., M.Ikom selaku Sekretaris Prodi 

Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Pasundan dan selaku informan ahli bagi penelitian yang dibuat 

peneliti yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu 

kepada peneliti. 

7. Ibu Charisma Asri Fitrananda S.Ikom, M.Ikom selaku dosen 

penguji yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan 

masukan dan ilmu kepada peneliti. 

8. Bapak Vikry Abdullah Rahiem S.Ikom, M.Ikom selaku dosen 

penguji yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan 

masukan dan imu kepada peneliti. 

9. Seluruh Staff Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ikmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan. 

10. Seluruh Karyawan dan Staff Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Pasundan. 
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peneliti yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan 
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12.  Pratama Aditya Akbar selaku informan pendukung bagi penelitian 

yang dibuat oleh peneliti yang sudah meluangkan waktunya untuk 

memberikan ilmu kepada peneliti. 

13. Muhammad Luthfy selaku informan pendukung bagi penelitian 

yang dibuat oleh peneliti yang sudah meluangkan waktunya untuk 

memberikan ilmu kepada peneliti. 

14. Rayhadi Shadiq selaku informan pendukung bagi penelitian yang 

dibuat oleh peneliti yang sudah meluangkan waktunya untuk 

memberikan ilmu kepada peneliti. 

15. Almh Mamah yang sejak kecil selalu mengajarkan kata cinta dalam 

hidup, terima kasih telah membuat Angga menjadi pribadi seperti 

sekarang, terima kasih sosokmu selalu membuatku termotivasi 
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16. Bapa dan Kakak yang selalu mendoakan, memberi semangat dan 

dukungan agar dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. 
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bermanfaat bagi semua orang yang membaca pada umumnya, dan bagi peneliti 

khususnya. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb 
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