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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

MOTTO 

“Jangan menjadi seseorang yang hanya menunggu peluang, 

 tetapi jadilah seseorang yang bisa mencari peluang” 

 

 

PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, Yang Maha Pengasih lagi Maha 

Penyayang yang telah memberikan karunia-Nya sehingga saya dapat 

menyelesaikan penelitian skripsi ini. 

 

Kupersembahkan karya ini kepada 

Ibu, Bapak dan kedua kakakku 

Ibu – Terimakasih atas perjuangan, semangat, do‟a yang tak pernah putus dan 

kasih sayang untuk putramu 

Bapak – terimakasih atas perjuangan dan semangat yang bapak ajarkan 

Kedua kakakku – Terimakasih untuk supportnya 
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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah segala puja dan puji syukur yang tanpa henti penulis 

ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan Anugerah-Nya 

selama ini. Shalawat serta salam yang selalu penulis panjatkan kepada Nabi 

Muhammad SAW sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “Makna Simbol 

Komunikasi dalam Upacara adat Ngasa di Kampung Budaya Jalawastu” dapat 

selesai tepat waktu. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak mengalami 

kendala, namunkarena bantuan, bimbingan, kerja sama dari berbagai pihak 

sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat teratasi. Untuk itu penulis 

mengucapkan kepada seluruh pihak yang berperan dalam membantu penulis 

menyusun skripsi ini : 

1. Bapak Hartono S.S., M.Pd. Selaku Dekan Fakultas Bahasa Dan Ilmu 

Komunikasi UNISSULA. 

2. Bapak Mubarok S. Sos., M. Si. Dan ibu Made Dwi Adnjani, M.Si, 

M.I.Kom Selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan 

dengan sabar dalam pengerjaan skripsi. 

3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Bahasa Dan Ilmu Komunikasi UNISSULA 

yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

4. Bapak Dastam selaku pemangku adat kampung jalawastu dan Bapak 

Iskandar Agung selaku Kabid Pariwisata Dinas kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Brebes yang telah bersedia menjadi informan penelitian. 

5. Ibu Mastuti tercinta dan bapak Warja yang tak lepas mendoakan dan 

menjadi tonggak semangat bagi penulis. 

6. Kakak-kakakku tercinta Agus Sugiyanto dan Siska Ayu Wulandari yang 

selalu mendukung dan memberi semangat kepada penulis. 
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7. Seluruh staf administrasi Fakultas Bahasa Dan Ilmu Komunikasi 

UNISSULA, yang telah membantu secara administratif dalam proses 

perkulian. 

8. Teman-temanku, sahabat, keluarga besar Ilmu komunikasi angkatan 2015 

yang selalu kompak, saling memberikan motivasi untuk lulus. 

9. Sahabat karibku Dana Adi Pramifta dan Nuruh Hidayah yang telah 

menemani dalam setiap canda, tawa, sedih, bahagia selama 11 tahun ini. 

10. Bapak Sumirin selaku pemilik kos yang selalu sabar menghadapi 

tunggakan bulanan saya. 

11. Keluarga besar Duta Wisata kabupaten Brebes terkhusus angkatan 

2017yang selalu mensupport. 

12. Semua pihak yang mungkin tidak dapat disebutkan satu persatu yang ikut 

mendukung dan mendoakan terwujudnya skripsi ini. 

13. Terakhir buat jodoh saya yang sampai saat ini masih dirahasiakan Allah 

SWT. 

  


