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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan 

rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

Tugas Akhir Skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini diberi judul “Penerapan 

Ekonomi Kata dan Efektivitas Kalimat Pada Penulisan Headline di Surat Kabar 

Satelit News Periode April 2016,” dibuat sebagai prasyarat untuk memperoleh 

gelar strata satu Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul. 

Dalam pembuatan tugas akhir ini, penulis banyak mendapat bantuan baik 

moril maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan 

banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis untuk 

menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada: 

1. Keluarga penulis, khususnya Abah, Umi, Mba Iya, Mba Ani, Mas 

Noval dan Mas Dodik yang selalu memberikan motivasi dan 

menyertai doa restu kepada penulis. Terima kasih atas perhatian dan 

kasih sayang yang selama ini kalian berikan kepada penulis dalam 

mengerjakan skripsi ini. 

2. Untuk Bapak Dr. Halomoan Harahap, M.Si selaku Dekan Fakultas 

Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul, Bapak Dr. Ir. Zinggara 

Hidayat, MM, M.Si selaku Ketua Prodi Jurnalistik serta Bapak 

Arifin S. Harahap, M.Si selaku  Dosen pembimbing materi dalam 

penulisan skripsi yang setia memberikan kritik dan saran 

membangun kepada penulis, terimakasih banyak yah pak.  
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3. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas 

Esa Unggul, tanpa kalian penulis tidak berarti apa-apa. Untuk Mas 

Agus dan Ibu Joan yang telah membantu penulis mengurus semua 

keperluan surat menyurat terkait tugas akhir dan selalu siap 

menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis tentang siding skripsi 

terima kasih banyak.  

4. Terima kasih juga kepada ketiga koder Mba Nungki, Mba Merry, 

dan Pak Izul yang sudah bersedia menguji kategori penulis sehingga 

penelitian ini dapat selesai dengan tepat. 

5. Terima kasih juga untuk Surat Kabar Satelit News yang sudah 

welcome untuk saya teliti terutama Pak Gatot yang sudah mau 

bersedia diwawancara, Mas Hendra dan juga Mba Jumi. 

6. Tak lupa juga, kepada teman-teman penulis di kampus; Fajriah, Icha, 

Dinda, Putri, Sarah, Pipiet yang tak pernah bosan untuk membahas 

dan bertukar pikiran mengenai skripsi setiap kali bertemu. 

7. Teman-teman satu angkatan Jurnalistik 2012, Ning, Kiki, Amel, 

Vonti, Fata, Salman, Dina, Ulfa, Robby, Iben dan Emil terima kasih 

apabila penulis sering merepotkan saat sedang mengerjakan tugas 

akhir ini. Yuk mari kita lulus bersama… 

8. Dan untuk sahabat penulis yang tak pernah bosan memberikan 

support agar penulis menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. 

Tika, Laely, Elis, Ara, Lala, Zainal, dan Ajeng terima kasih kalian 

luar biasa. 
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 Penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan 

saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan tugas akhir 

skripsi ini. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi mahasiwa/i lain untuk membuat 

hasil penelitian yang lebih baik. Atas segala perhatian dan bantuan dari semua 

pihak, penulis mengucapkan terima kasih. 

 

 

 

Jakarta, 25 Juli 2016 

 

 

                                                                           Sumarni 

 

  

 

 

 

 


