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 Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan 

rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Strategi Peliputan Berita 

Rubrik Humaniora Di Harian Umum Media Indonesia Edisi Juli 2016“ tepat pada waktunya. 

Skripsi ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tentang strategi peliputan berita dalam 

penentuan topik, bagaiman proses dalam mewawancarai berita di rubrik humaniora harian umum 

Media Indonesia, dan kemudian di suusn oleh penulis untuk melengkapi salah satu menyelesaikan 

Tugas Akhir bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi, Jurusan Jurnalistik, Universitas Esa 

Unggul. Disamping itu, untuk meningkatkan kualitas dan wawasan pengetahuan serta 

pengembangan ilmu mengenai teori-teori jurnalistik.   

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, maka dari itu 

penulis menerima kritik dan saran untuk membangun kesempurnaan dimasa yang akan datang. 

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa selesainya skripsiini tidak lepas dari 

dukungan semangat serta bimbingan dari berbagai pihak, baik moral maupun materi yang tidak 

sedikit diberikan kpeada penulis. Karenanya, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih ini 

kepada: 

1. Allah Swt yang selalu memberikan keberkahan, rahmat dan nikmat dari-Nya sehingga 

skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. 

2. Alm. Bapak, dan Almh Mamah yang selalu memberikan inspirasi, serta kasih sayang 

yang tak pernah putus sampai saat ini, sehingga nasehat-nasehat yang pernah diberikan 

selalu menjadi acuan dan pembelajaran sampai saat ini. 

3. Kak Wiwin, Kak Ade, Kak Intan, A cacan, A Dillah, A Acong selaku kakak dan abang 

kandung penulis, Latief Family dan keluarga besar lainnya  yang selalu memberikan 

dukungan, nasehat, serta materi. 

4. My Jasmin Khairunnisa selaku teman kecil yang selalu menghibur penulis 

5. Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA selaku Rektor Universitas Esa Unggul 

6. Prof. Dr. Halomoan Harahap, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi sekaligus 

Dosen Pembimbing penulis 

7. Drs. Abdurrahman, M.S selaku KA. Perminatan Jurnalistik 
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8. Bu Joan, Pak Oky, dan Mas Agus. Terima kasih buat waktunya yang selalu membantu 

penulis 

9. Mba Eni, Mas Soelis dan Mba Puput yang membantu penulis dalam melakukan 

penelitian selama di rubrik humaniora Harian Umum Media Indonesia 

10. Bu Euis Nurul, Bu Euis Heryati, Pak Ikbal, Pak Hiru, dan Pak Yunanto Hariandja, yang 

selalu mengajarkan penulis mengenai ilmu kesabaran, serta  dosen Fakultas dan dosen 

jurusan jurnalistik 

11. Siti Nahdiatul Fata Murtaza, Dwi Andri Sasongko, Ulfa Rahayu, Rizki Amalia, M. 

Salman Farisi, Richo Septian selaku sahabat terdekat penulis yang membantu dan 

memberikan saran saran serta dukungan kepada penulis 

12. Bang Yusuf selaku orang terdekat penulis yang membantu serta memberikan saran dan 

dukungan kepada penulis. 

13. Mamita Yolanda Ety selaku orang terdekat dan yang selalu memberikan saran serta 

doa dan dukungan untuk penulis. 

14. Tim Berdikari Mandiri yang mengajarkan kerja keras dan saling berbagi satu sama lain  

15. KBM Fikom yang tak bisa disebut satu persatu 

16. Untuk teman berbagi cerita Arief Munandar, Selly Kencana Bunga, Rekayasa Wijaya 

dan Intan Fadillah yang selalu memberikan dukungan dan do’a kepada penulis. 

17. Kawan-kawan Sapma PP (Satuan Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila) 

Komisariat Univ. Esa Unggul. 

18. Serta terima kasih juga kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu 

persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis, semoga Allah 

SWT membalas kebaikan- kebaikan  kalian semua, aamiin. 

Tidak lupa harapan penulis semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca 

serta menambah ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri. 

Jakarta,  2017 
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