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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat 

dan Karunia-Nya karena telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini 

yang berjudul “Representasi Isi Lead Pada Judul Berita Di Rubrik BuzzMedia 

Online Gogirl! Magazine Periode Januari – Maret 2018” dengan baik dan 

sesuai dengan harapan penulis. 

 Skripsi ini merupakan laporan penelitian sekaligus tugas akhir penulis 

untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi Strata – 1 di Universitas Esa 

Unggul. Penulis melakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran 

tentang representasi isi lead pada judul berita di media online. Sekaligus penulis 

berharap bahwa skripsi ini bisa memberikan motivasi, manfaat, dan ilmu kepada 

penulis sendiri serta orang-orang yang membaca ini.  

 Dalam menyusun skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu serta 

mendukung penulis dalam pembuatannya. Oleh karena itu penulis ingin 

berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada: 

1. Mama Neni dan Ayah Gugun yang sudah banyak berdoa dan berusaha 

untuk Kaka agar dilancarkan segala urusan dalam mengemban ilmu 

sehingga penulis bisa menjadi sarjana. 

2. Keluarga serta saudara-saudara penulis yang memotivasi penulis untuk 

bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Terutama untuk adik-adik 

penulis, Mey, Sasa, dan Lala. Juga Uwa penulis yaitu Iis dan sepupu 

penulis Nurul. 

3. Bapak Dr. Ir. Arief Kusuma, AP, MBA, selaku Rektor Universitas Esa 

Unggul 

4. Bapak Dr. Halomoan Harahap, M.Si. selaku Dekan FIKOM Universitas 

Esa Unggul. 

5. Bapak Drs. Abdurrahman, MS. selaku Kajur Jurnalistik yang tidak pernah 

terlupakan. 

6. Bapak R. Ahmad Reza Indrayana, S.Sos., M.I.Kom. selaku dosen 

pembimbing yang telah banyak membantu penulis untuk kelancaran 

skripsi ini. 
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7. Bapak Ballian, Ibu Melly, dan Bapak Hiru selaku koder penulis yang telah 

membantu dalam menyelesaikan uji kategori. 

8. Gogirl! Magazine yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk 

melakukan penelitian ini. 

9. Dosen FIKOM yang telah memberikan ilmu bermanfaat untuk penulis 

juga Staff FIKOM Universitas Esa Unggul terutama Ibu Joan yang selalu 

sabar dan membantu anak-anak jika membutuhkan surat-surat yang 

dibutuhkan sampai memberikan informasi yang up to date jika anak-anak 

FIKOM kehilangan arah. 

10. Teman-teman penulis, Marini, Ipeh, Mega, Adis, Anggi, Anis, dan Pei. 

Serta kesepuluh anggota CCM Generation yang dirahasiakan. 

11. Teman-teman Jurnalistik yang telah membantu dan memotivasi penulis 

untuk menyelesaikan skripsi agar bisa sidang dan wisuda tepat waktu. 

Terutama untuk Bambang Squad, Jumroh, Novika dan Lidia. Dan spesial 

buat kalian anak Broadcasting 2014, Yoan, Noni, Ome, Ria dan Luthfi, 

terimakasih karena selalu mengingatkan buat ngerjain skripsi ini. Juga 

Yumna dan Fio, ditunggu wisudanya tahun 2020. Juga tak lupa Fira, 

Rully, Frida yang sudah memberikan penulis ke arah yang benar. 

12. Teman-teman FIKOM 2014 yang saling bahu-membahu dan membantu 

sama lain agar angkatan kita bisa terus kompak dan silaturahmi tetap 

jalan. 

13. Dan penulis juga berterimakasih pada boy group Korea, ‘EXO’ yang 

memotivasi untuk masuk jurusan Jurnalistik terutama untuk Kai. Karena 

sering lihat wawancara dia dengan majalah, penulis jadi termotivasi untuk 

menjadi reporter. Kalau bukan karena dia, mungkin penulis bukan jadi 

anak ‘Vivo Journo’ sekarang. 

 Penulis menyadari skripsi ini masih belum sempurna dan tidak lepas dari 

kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik pembaca penelitian ini, 

sehingga penulis dapat memperbaiki di kesempatan berikutnya. 

Jakarta, Agustus 2018 
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