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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 

kemampuan dan kesabaran kepada penulis untuk Skripsi ini. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi dan kepuasan 

menonton program berita metro Hari Ini di metro TV terhadap warga RT02/02 

Kelurahan Sukasari Tangerang Banten. Penelitian ini menggunakan metode 

survey dengan tujuan deskriptif. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 41 

orang, dengan menggunakan purpossif sampling karena peneliti mempunyai 

criteria tertentu terhadap responden yang akan diteliti, yaitu yang gemar menonton 

berita di Metro TV. 

Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa motivasi dan kepuasan 

menonton berita yang dipengaruhi oleh factor-faktor seperti Cognition yaitu 

motivasi dan kepuasan menonton berita hanya untuk menambah pengetahuan dan 

informasi,kemudian Diversion & Withdrawal hanya untuk mencari hiburan dan 

waktu luang semata atau Social Utillity hanya untuk kepentingan social semata. 

Jadi kita dcapat mengetahui berapa banyak warga yang memilih cognition, 

diversion & withdrawal dan social utillity. 

Penulis merasakan bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun 

penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian. Penulis 

menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini banyak mendapat bantuan dari 

berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 
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1) Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis 

dan Nabi Muhammad SAW sebagai panutan penulis hingga akhir zaman.   

2) Ibu dan Ayah tercinta, dan kakak. Makasih mah…pah…a…karena Do’a  

kalianlah saya bisa menyelesaikan Skripsi ini.  

3) Bapak Dr. Ir. Arief Kusuma A.P, MBA, selaku Rektor Universitas Indonusa 

Esa Unggul 

4) Bapak DR. Indrawadi Tamin, M,Sc, selaku Dekan FIKOM. 

5) Bapak Drs. Herry Kuswita, M.Si, selaku Ketua Jurusan Broadcasting. 

6) Seluruh dosen Fakultas Ilmu Komunikasi yang telah membagi ilmu kepada 

penulis. 

7) Bapak Drs. Sumartono, M,Si selaku pembimbing penulis yang telah 

memberikan pengarahan kepada penulis, terimakasih sudah meluangkan 

waktunya. Terimakasih pak!!! 

8) Fakultas Komunikasi lantai 5, Mas Agus dan Mas Helmi . 

9) Teman-teman penulis Oneda, Agung, Boy, Kodok, Yudi, Darmawan, Heba 

10) Seluruh teman-teman Ravens Squad Thanks atas dukungannya. 

11) Untuk Bude n Pakde yang ngurusin konsumsi selama dikampus n Yuli yang 

sering gorengin pecel ayam. Terimakasih ya…. 

12) Teman-teman m4p clothing, Harun, Ibnu dan Barik terimakasih sudah 

memahami waktu penulis sedang skripsi sehingga usaha kia tetap terus 

berjalan. 

13) Serta pihak-pihak yang telah membantu penulis baik secara materiil maupun 

moril yang tidak bisa disebutkan satu per satu.  
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 Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada semua 

pihak tersebut diatas, dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi bidang Ilmu 

Komunikasi dan pihak-pihak yang berkenan membacanya. 

 

        Jakarta, 13 Februari 2010 

 

                    Riyan Firki 

 


