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UCAPAN TERIMA KASIH 

 

Puji serta syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang 

Maha Esa karena senantiasa memberikan rahmat, berkat, hidayat dan karunia-

Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.  

 Skripsi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang Proses 

penelitian yang ingin diteliti. Skripsi ini disusun berdasarkan apa yang telah 

peneliti lakukan pada saat melaksanakan penelitian. Peneliti menyadari bahwa 

apa yang peneliti sajikan masih banyak memliki kekurangan dan masih jauh dari 

kata sempurna. Hal itu disebabkan karena masih kurangnya pengalaman dan 

minimnya pengetahuan dari diri peneliti. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang 

bersifat membangun peneliti harapkan guna penyempurnaan skripsi ini. Skripsi 

ini dibuat untuk dapat memenuhi sebagai persyaratan untuk meraih gelar sarjana 

strata-1 (S1) pada fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Esa Unggul, dan 

semoga skripsi ini dapat menjadi referensi untuk penyusun berikutnya.  

Dalam menyusun skripsi, banyak pihak yang membantu, mendukung 

serta memberikan bimbingan kepada peneliti. Oleh karena itu peneliti 

mengucapkan terimakasih kepada:  

1. Kedua orang tua peneliti yang telah memberikan semangat, motivasi, serta 

doa yang tiada putus setiap waktu. 

2. Bapak Dr. Ir Arief Kusuma, selaku Rektor Universitas Esa Unggul. 

3. Bapak Dr. Halomoan Harahap M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi 

Universitas Esa Unggul. 

4. Ibu Yumeldasari Chaniago, S.sos, M,Si. selaku sebagai pembimbing materi 

peneliti, terimakasih ibu sudah banyak mendidik peneliti. 

5. Terimakasih kepada seluruh Kepala Jurusan Fakultas Ilmu Komunikasi, 

terutama Kepala Jurusan Komunikasi Penyiaran yaitu Bapak Ikbal Rachmat, 

ST. MT.  

6. Peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh dosen yang mengajar 

di Fakultas Ilmu Komunikasi, serta staf Fikom yang sudah mempermudah 

peneliti dalam mendapatkan perizinan untuk melakukan penelitian. 

7. Terimakasih teruntuk teman seperbimbingan peneliti yaitu, Rahel Liuswono 

dan Nurul Djannati yang sudah menemani peneliti dalam proses penulisan 

skripsi. 

8. Perpustakaan Nasional dan perpustakaan Universitas Esa Unggul yang 

bersedia meminjamkan buku guna kelancaran dalam penyusunan skripsi ini. 
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9. Terimakasih juga kepada Afi Yanto, Latifah Nur Salamah, Hikmah Amalia, 

dan Khoirumman Azzam yang telah membantu dan memberikan semangat 

penuh kepada peneliti dalam pengerjaan Skripsi. 

10. Terimakasih juga untuk Fikom angkatan 2015 senasib seperjuangan yang 

selalu memberikan support satu sama lain. 

Dengan segala kerendahan hati, peneliti menyadari skripsi ini masih 

belum sempurna dan banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Peneliti 

mengaharapkan saran dan kritik yang membangun agar penelitian skripsi ini bisa 

tersusun lebih baik, sehingga peneliti dapat memperbaiki di kesempatan 

berikutnya. 

 

 

Jakarta,  Mei 2019 

 

(Devinna Youra)
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