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Segala puji syukur peneliti sampaikan ke hadirat Allah SWT. Yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan 

skripsi ini. Skripsi ini merupakan penelitian penulis untuk mengetahui bagaimana 

surat kabar Kompas merekonstruksi realitas penggusuran warga kampung Kalijodo 

melalaui tulisan featurenya.  

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 

Satu (S1), Konsentrasi Jurnalistik Program Studi Fakultas Ilmu Komunikasi, 

Universitas Esa Unggul. Penelitian ini merupakan ilmu komunikasi yang penullis 

peroleh dalam perkuliahan. 

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan tidak terlepas dari peran 

berbagai pihak yang telah memberi dukungan penulis baik moral maupun materil. 

Karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan 

terima kasih kepada : 

1. Bapak, Mama, Kakek dan Nenek tersayang yang selalu mendukung penulis 

untuk semangat menyelesaikan penelitian ini. 

2. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Dwi Andri Sasongko dan 

Ismadina Nurani atas bantuan secara materiil dan non materiil saat saya 

melakukan penelitian. 

ii 

 



3. DR. Ir. Arief Kusuma, AP, MBA, selaku Rektor Universitas Esa Unggul. 

4. Dr. Halomoan Harahap, M.Si, selaku  Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi 

Universitas Esa Unggul. 

5. Dr. Zinggara Hidayat, MM,M.Si selaku ketua bidang konsentrasi Jurnalistik, 

Fakultas Ilmu Komunikasi dan pembimbing penulis sehingga penulis bisa 

menyelesaikan penelitian ini. 

6. Prof.Dr. Kanti Walujo, M.Sc dan Sumartono, M.Si  selaku penguji sidang 

skripsi, yang telah memberikan kritik, saran dan masukan untuk penelitian 

sehingga hasil penelitian ini menjadi lebih baik. 

7. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Komunikasi yang sudah mengajarkan dan 

memberikan ilmu dalam bidang apapun. 

8. Terima kasih kepada bu Joan dan mas Agus atas bantuannya. 

9. Seluruh karyawan perpustakaan, karena tidak bosan melihat penulis bolak-

balik tiap hari demi terselesainya skripsi ini. 

10. Seluruh teman-temanku angkatan 2012 Jurnalistik, maaf tidak menyebutkan 

namanya satu persatu, khususnya Ulfa Rahayu, Rizki Amalia, Muhammad 

Salman Farisi dan Richo Septiyan yang sudah memberikan semangat dan 

dukungan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini. 
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Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat digunakan 

sebagai masukan-masukan penulis selanjutnya. 
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SITI NAHDIATUL FATA MURTAZA 
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