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KATA PENGANTAR 

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan segala 

karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian Skripsi ini dengan 

baik. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi 

Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat hingga para umatnya hingga akhir 

zaman. Amin. 

Penelitian Skripsi yang berjudul “Stand up comedy sebagai Media Kritik 

Sosial terhadap Pemerintah(analisis wacana video Stand up comedy Arie Kriting)” 

ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana 

pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  

Universitas Negeri Siliwangi. Penulis berharap dengan adanya usulan penelitian 

ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi bagi pembaca. Khususnya bagi 

teman-teman yang melakukan penelitian tentang Stand up comedy sebagai media 

kritik sosial. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan informasi secara ilmiah 

tentang stand up comedy yang bernuansa kritik sosial, stand up comedy ini 

sebagai media penyalur kritk sosial dalam ruang lingkup keadaan dan situasi di 

Indonesia. 

Tidak sedikit kesulitan dan rintangan yang dihadapi penulis dalam 

penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat terwujud tanpa bantuan dan dorongan 

berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih atas semua 

bantuan dan dorongan kepada: 

1. Orang tua penulis, Ibu Sholihah yang tak lelah memberikan do’a dan 

kepercayaan kepada penulis, dan menjadi kekuatan dalam segala rintangan 
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yang datang kepada penulis. Serta kakak tunggal penulis yang sudah 

menikah Cecep Nurdin dan Ema Ruhaemah, yang selalu memberikan 

dukungan baik secara moril maupun materil. 

2. Dr. H. Iis Marwan M.Pd. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik. 

3. Edi Kusmayadi, Drs., M.Si. Selaku wakil Dekan I bidang Kemahasiswaan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 

4. Akhmad Satori S.I.P M.SI Selaku wakil Dekan II bidang Keuangan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Sekaligus sebagai pembimbing I) 

5. Fitriyan Yuliawati, S.I.P., M.Si. Selaku ketua Jurusan Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik (Sekaligus sebagai pembimbing II) 

6. Wiwi Widiastuti, S.I.P., M.Si. Selaku Sekertaris Jurusan Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik. 

7. Hendra Gunawan S.I.P., M.Si. selaku Dosen Penguji yang telah 

memberikan saran dan kritik untuk menjadikan usulan penelitian ini lebih 

baik lagi. 

8. Staf Dosen dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.  

9. Sahabat kecil saya, Ahmad Abdul Latif yang turut membantu dalam 

proses penyusunan skripsi dan tidak luput terimakasih atas doa dan hasil 

obrolan-obrolan diskusi mengenai usulan penelitian ini 

10. Komunitas stand up comedy kampus yang turut memberi inspirasi kepada 

peneliti sehingga peneliti menarik untuk mengambil penelitian tentang 

stand up comedy. Dan komunitas public speaking FISIP UNSIL. 
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11. Teman-teman seperjuangan kampus Teh Novi, Teh Elis kang Acep kang 

Rafdi yang turut membantu ide-ide dalam teknik penulisan skripsi. 

12. Kelompok Tani Singaparna yang turut membantu kelancaran material 

untuk pembayaran percetakan dalam penyelesaian skripsi 

 Musik-musik yang mengiringi di setiap ketikan tangan saya ke tombol 

keyboard selama pembuatan usulan penelitian ini. Penulis menyadari dalam 

usulan peneltian ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis berharap 

bisa mendapatkan kritik dan saran yang membangun untuk hasil yang lebih baik 

lagi. Semoga dapat berguna dan bermanfaat untuk pihak yang membutuhkan. 

 

Tasikmalaya, 9 Maret 2018 

 

 

    Penulis 

 

 

 

 

 

 


