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KATA PENGANTAR 
 
 

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang Maha Pemurah lagi 

Maha Penyayang atas anugerah dan rahmat-Nya yang telah memberikan 

kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan Tugas Akhir Skripsi yang 

berjudul “Sejauh Mana Manfaat Program Informasi Pendidikan E-Flash di 

Televisi Edukasi terhadap Guru SMA Al-Azhar BSD”. Shalawat dan salam 

senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. 

 Di dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini penulis telah berusaha 

sekuat tenaga untuk mendapatkan hasil yang sempurna guna kelancaran 

pendidikan serta penambahan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan, namun dalam 

penulisan ini dirasakan bahwa masih jauh daripada sempurna dikarenakan 

terbatasnya pengetahuan dan pengalaman, untuk itu sangat diharapkan saran dan 

kritik membangun, agar hasil Tugas Akhir ini layak untuk menjadi referensi bagi 

siapa pun yang memerlukan. 

 Dan semoga penulisan ini dapat menjadi sebuah langkah awal untuk 

dapat menambah pengetahuan serta wawasan yang luas khususnya dalam bidang 

Public Relations dan juga dapat menjadi tempat untuk pencarian pengalaman. 

 Tidak lupa pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah ikut serta, 

baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu dan mendukung 

penyelesaian Tugas Akhir ini dengan baik dan lancar, diantaranya : 
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1. Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan kemudahan 

sehingga tetap bisa menghadapi segala rintangan yang di hadapi 

dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

2. Bapak, Ibu dan Adik-adik yang telah membesarkan, membimbing 

dan memberi dorongan moril yang sangat berharga.  

3. Istri tercinta yang telah setia membantu dengan sabar terus-menerus 

memberikan doa dan dukungannya serta sebagai pemacu semangat. 

4. Dr. Indrawadi Tamin, Ph.D., selaku Dekan  Fakultas Ilmu 

Komunikasi. atas diberikannya kesempatan untuk menyelesaikan 

Tugas Akhir ini.  

5. Drs. Herry Kuswita, M.Si., selaku Kepala Jurusan Bidang 

Konsentrasi Broadcasting di Perkuliahan Regular. 

6. Bapak  Hidayat Muchtar, SE. M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang 

telah meluangkan waktu dan memberikan arahan selama pembuatan 

Tugas Akhir Skripsi ini. 

7. Bapak  A. Irsan Yusuf yang atas  nasehat, dan bantuannya dalam 

menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

8. Staf Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul, Mas Helmi 

dan Mas Agus yang sudah membantu dalam hal perizinan. 

9. Rekan-rekan di Televisi Edukasi Pustekkom, yang telah berbagi 

ilmunya dan membantu memberikan data-data yang dibutuhkan. 

10. Bapak dan Ibu Guru SMA Al-Azhar BSD, yang dengan senang hati 

membantu dan mau menyempatkan diri untuk memberikan masukan 

dan mengisi kuesioner penelitian. 

11. Dosen-dosen  di Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Esa Unggul, 

yang selama ini telah memberi Ilmu dan Pengajaran yang berharga. 

12. Do’a dan dorongan dari teman-teman baik di satu, diluar Jurusan 

Fakultas Ilmu Komunikasi maupun diluar Fakultas Universitas Esa 

Unggul. 

 

 Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dengan limpahan rahmat 

dan berkah bagi kehidupan mereka. Sepenuhnya penulis menyadari bahwa 
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penelitian ini masih jauh dari sempurna sehingga penulis mengharapkan saran-

saran yang bermanfaat untuk perbaikan di masa mendatang 

 

 

Jakarta,    Agustus 2013 

Penulis               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


