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KATA PENGANTAR 

 

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas 

pertolonganNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

 Skripsi ini merupakan laporan penelitian penulis untuk mengetahui gambaran 

Penerapan Bahasa Jurnalistik Televisi Pada Program Election Update Sore Metro TV 

Periode Januari 2009. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk 

memperoleh gelar sarjana Strata Satu di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa 

Unggul Jakarta. Penelitian ini merupakan penerapanan ilmu komunikasi yang penulis 

peroleh dalam perkuliahan. 

 Penulis menyadari skripsi ini masih banyak mempunyai kekurangan, untuk itu 

penulis dengan hati lapang akan menerima masukan dan kritik yang bersifat 

membangun untuk menyempurnakan skripsi yang penulis susun. 

 Skripsi ini juga tersusun berkat bantuan moril dan materiel dari berbagai 

pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih 

kepada : 

1. Allah SWT yang maha kuasa, maha pengasih lagi maha penyayang 

2. Kedua orang tua tercinta Ibunda Iyes Kursiah dan Ayahanda Udrayana yang 

tidak pernah lelah untuk mendoakan selesainya skripsi ini, dan juga kedua 

adik tercinta Cindy Mustika dan Ayu Faradillah 

3. Bapak DR. Indrawadi Tarmin M.sc selaku Dekan Fakultas Komunikasi 

Universitas Indonusa Esa Unggul 
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4. Seluruh staf fakultas ilmu komunikasi, terutama Bapak Irsan yang selalu 

menyemangati dan memberikan dukungan terhadap skripsi ini. 

5. Bapak Arifin S. Harahap, MSi, selaku dosen pembimbing. Yang selalu 

memberikan ilmu dan masukan untuk skripsi ini. 

6. Bapak Yunanto Hariandja dan Bapak Setiawan Wibisono dari Metro TV 

yang membantu proses penelitian ini, serta saran dan masukannya untuk 

skripsi ini 

7. Teman – teman kuliah Kania, Meitha, Amar. Terima kasih untuk semua 

waktu dan moment persahabatan yang telah kita lewati. 

8. Teman – teman kerja di Fremantlemedia, atas semua pengertian dan toleransi, 

atas doa yang selalu diberikan agar skripsi ini selesai, dan akhirnya selesai 

juga, love you all. 

9. Dan pihak – pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu 

Semoga semua bantuan, dukungan, dan dorongan yang diberikan menjadi 

amal yang saleh dan mendapat pahala dari Allah SWT, AMIEN. Harapan penulis, 

semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak baik para mahasiswa, Redaksi 

Metro TV, dan pihak – pihak lain yang memerlukannya. Atas segala 

kekurangannya penulis mohon maaf sebesar – besarnya. 

 

Jakarta, Februari 2009 

 

Dede Kurnia Ningsi 


