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KATA PENGANTAR 

Puji Tuhan penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga 

penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “Persepsi dan Minat 

Menonton Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sekolah Dasar Angkatan 2013 

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Terhadap Program Acara Lentera Indonesia 

Di NET TV” tepat pada waktunya. 

Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk mengetahui Persepsi dan Minat 

Menonton Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sekolah Dasar Angkatan 2013 

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Terhadap Program Acara Lentera Indonesia 

Di NET TV dan disusun penulis sebagai syarat untuk menempuh gelar sarjana 

strata 1 (S1) Ilmu Komunikasi di Universitas Esa Unggul.  

Dalam menyusun tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa selesainya 

tugas akhir ini tidak lepas dari dukungan semangat serta bimbingan dari berbagai 

pihak, baik moral maupun materi yang tidak sedikit diberikan kepada penulis. 

Karenanya, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih ini kepada: 

1. Kepada bapa saya dan mama saya yang sudah memberikan doa dan 

dukungannya dari hal terkecil dan hal terbesar dalam hidup saya, 

khususnya karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk 

melanjutkan pendidikan saya hingga menjadi seorang sarjana. 

2. Keluarga besar saya yang selalu mendoakan saya dan menyemangati saya 

agar saya cepat lulus kuliah dan bisa menjadi orang yang berguna untuk 

nusa dan bangsa. 
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3. Dr. Ir Arief Kusuma, MBA Rektor Universitas Esa Unggul. 

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

Universitas Esa Unggul.  

5. Bapak Drs. Herry Kuswita, M.Si selaku sebagai Ketua Bidang Konsentrasi 

Broadcasting dan dosen pembimbing saya yang telah dengan sabar 

membimbing saya. 

6. Bapak Defri Dahler, MM dan bapak Bambang Sudjati, MM selaku penguji 

tugas akhir saya.  

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi dan Staf Fakultas Ilmu 

Komunikasi. 

8. Terimakasih banyak untuk sahabat saya Dyah Lestari S.Pd yang telah 

membantu saya untuk melakukan penelitian di Universitas Sultan Ageng 

Tirtayasa dan mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa jurusan 

Pendidikan Sekolah Dasar Angkatan 2013 atas bantuannya untuk saya bisa 

menyelesaikan skripsi ini. 

9. Teman-teman seperjuangan saya  dikampus yaitu Selvia, Ratu, Ellen, 

Maul, Devi, Adis, Ajeng, Ika, Aul, Epi, Aini, Dara, Finni, Desi, dan 

banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan semuanya.  

10. Untuk teman saya Rendy Regianto. SE yang sudah menjadi teman 

pembimbing skripsi saya diluar kampus. Bani yang menjadi asdos dari 

Rendy, yang ikut menyemangati saya. Silvia yang membantu saya 

menyelesaikan tugas akhir ini. 
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11. Anong squad, Gelis, Tari, Nyunyun, Malinda, Zakwan, Randy, Raffi, 

Rendy, Fajar yang sudah memotivasi saya untuk ikut lulus juga seperti 

mereka. 

Penulis juga menyadari begitu banyak kekurangan dan kesalahan yang 

penulis lakukan dalam menyusun tugas akhir ini. Penulis mengharapkan kritik 

dan saran dari pembaca demi perbaikan menuju arah yang lebih baik. Penulis 

berharap tugas akhir ini menjadi manfaat pula bagi setiap pembacanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Jakarta,  Agustus 2017 

 

                  ( Christina Natalia) 

 


