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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh … 

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin, Puji syukur saya panjatkan kehadirat 

Allah SWT yang mana atas berkat, rahmat dan ridho-Nyalah saya dapat 

menyelesaikan  Skripsi  yang berjudul “Peranan Komunikasi Antar Pribadi 

Dalam Menciptakan Harmonisasi Mahasiswa Fakultas Sospol Tingkat I 

Universitas Dharmawangsa” telah selesai sesuai dengan yang diharapkan, guna 

memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi 

pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Dharmawangsa 

Medan. 

 Dalam penulisan skripsi ini, tidak menutup kemungkinan adanya 

kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Baik dari segi pembahasan,penuturan 

kata,maupun penguasaan materi. Maka dari itu kami mengharapkan saran dan 

kritikan agar dapat dijadikan penambah wawasan dan intropeksi serta perbaikan 

dalam mengerjakan.Selain itu dengan segala hormat dan kerendahan hati, saya 

ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang selalu 

membantu dan memotivasi saya terkait proses penyelesaian skripsi ini, yaitu 

kepada : 

1. Bapak Prof.Dr.Suwardi Lubis, MS. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Dharmawangsa Medan. 

2. Bapak Kariaman Sinaga S.Sos, M.AP.Selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Dharmawangsa Medan. 
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3. Ibu Maria Ulfa Batoebara, S.Sos,M.I.Kom, selaku Ketua Program Studi Ilmu 

Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Dharmawangsa Medan. 

4. Ibu Erni Suyani MA. Selaku Dosen Pembimbing I Jurusan Ilmu Komunkasi, 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Dharmawanga Medan, 

yang bukan sekedar memberi arahan, bimbingan dan saran, namun beliau 

selalu memberi semangat dan motivasi dengan sikap yang sangat hangat dan 

ceria. 

5. Ibu Siswati Saragi, MSp. Selaku Dosen Pembimbing II Jurusan Ilmu 

Komunkasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Dharmawanga 

Medan, yang banyak memberikan arahan, bimbingan dan saran serta 

motivasi yang sangat bermanfaat bagi saya pribadi dan penulisan skripsi ini. 

6. Seluruh Dosen yang ada di Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Dharmawangsa Medan, yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu namanya, yang sudah berbagi banyak ilmu kepada 

saya. 

7. Seluruh Pihak Mahasiswa Universitas Dharmawangsayang telah sangat 

membantu saya selaku peneliti pada saat melakukan riset dan wawancara di 

Universitas tersebut. 

8. Kedua orang tua saya  ( M.ARIFIN & FITRI) yang selalu memberi motivasi, 

dan dukungan secara moril, materil,juga nasehatnya kepada Saya . 

9. Kepada Adik saya  ( Icha Arpina ) yang telah membantu secara moril. 
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10. Kepada teman dan sahabat lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu 

persatu namanya, saya sangat mengucapkan ribuan terima kasih untuk segala 

masukan, dukungan, motivasi dan bantuannya selama ini. Saya bukanlah 

apa-apa tanpa kalian semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalasnya 

dengan kebaikan. Aamiin. 

 Saya sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tentu tidak 

terlepas dari berbagai kekurangan, baik dari segi penyusunan, tata bahasa 

maupun dari segi ilmiah. Oleh karena itu, selaku penulis saya sangat 

mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun , agar kiranya saya 

dapat menulis karya ilmiah yang lebih baik lagi kedepannya. 

 Akhir kata, dengan segala kerendahan hati Penulis berharap semoga 

Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, dan pembaca.Semoga Allah SWT 

senantiasa memberikan rahmat yang berlimpah kepada kita semua. Amin 

Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh…. 

 

 

 

Medan,  September 2019 

 

 

Penulis 

Kiki Arpina 
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