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KATA PENGANTAR

Segala puji hanya layak untuk Allah Tuhan seru sekalian alam atas segala

berkat, rahmat, taufik, serta hidayah-Nya yang tiada terkira besarnya. Shalawat

serta salam peneliti panjatkan kepada Junjungan besar Rasulullah SAW.

Alhamdulillahirabbilalamin, setelah perjuangan panjang, akhirnya peneliti

dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Analisis Berita Korupsi dalam

Wacana Media Lokal” Teknik Analisis Isi Mengenai Perbandingan Berita

Korupsi Mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada di Harian Umum Pikiran

Rakyat dan Tribun Jabar ditinjau dari Objektivitas.

Tentunya, penelitian ini tidak akan selesai begitu saja tanpa dukungan dan

bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih

yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang begitu berjasa, diantaranya:

1. Dr. O. Hasbiansyah, Drs., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu

Komunikasi Universitas Islam Bandung.

2. Dr. H. Aziz Taufik Hirzi, Drs., M.Si. Selaku ketua Bidang Kajian

Jurnalistik Fikom Universitas Islam Bandung.
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3. Ferry Darmawan, S.Sos, M.Ds selaku dosen pembimbing. Terima kasih

atas bimbingannya, masukan-masukan agar penelitian ini bisa jauh

lebih baik. Terima kasih banyak atas semuanya.

4. Dr. Dedeh Fardiah, M.Si, selaku dosen wali. Terima kasih atas

wejangan yang telah ibu berikan selama ini. Terima kasih juga telah

memberikan saya kesempatan untuk melakukan penelitian bersama ibu

dan dosen lainnya.

5. Santi Indra Astuti, S.Sos, M.Si, selaku Dosen Fakultas Ilmu

Komunikasi Universitas Islam Bandung. Terima kasih atas bantuan dan

bimbingan bunda dari awal seminar sampai skripsi walaupun bukan

pembimbing tapi dengan senang hati masih meluangkan waktunya.

Memberikan pencerahan kepada saya mengenai analisis isi.

6. Untuk seluruh dosen Fikom Unisba khususnya Jurnalistik yang tidak

bisa penulis sebut satu persatu, terima kasih atas segala ilmu dan

bimbingannya.

7. N.S Junaedi (Dosen Hukum, Polban) dan Adil Nursalam (Pimred SM,

Unisba) selaku koder yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk

mengisi angket, terima kasih banyak.

8. Pihak Pikiran Rakyat, Ibu Arie Maulia dan Bapak Asep Sandi serta

pihak Tribun Jabar, Ibu Dewi dan Bapak Januar terima kasih atas

bantuannya sehingga skripsi ini bisa diselesaikan tepat waktu.

9. Papah, Ade Surmana. Tiada kata yang bisa diucapkan selain kata terima

kasih untukmu. Terima kasih atas semua yang telah engkau diberikan.
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Waktu, semangat dan dukungan yang selalu papah berikan. Kata-kata

positif dan wejangan yang selalu diucapkan serta doa yang selalu papah

panjatkan. Maaf dini selalu merepotkan papah dalam mengerjakan

skripsi ini, Terima kasih papah.

10. Alm. Mamah, Mariah. Walaupun engkau sudah tidak ada disampingku.

Tidak bisa lagi mendengarkan keluh-kesahku. Tidak menyaksikan aku

dalam mengerjakan skripsi ini. Aku yakin mamah disana jauh lebih

bahagia dan juga bisa melihat apa yang aku kerjakan dari atas sana.

Bagiku engkau tetap ibu paling hebat didunia ini, doaku selalu teriring

untukmu.

11. Untuk seluruh keluarga besar Alm. Indik Suhandi dan Alm. H.

Djuhana. Terima kasih atas dukungan dan doa yang selalu dipanjatkan

agar skripsi ini cepat selesai.

12. Muhammad Yakub. Terima kasih atas perhatian dan pengertian serta

dukungannya. Selalu setia mendengarkan keluh-kesah dalam

pembuatan skripsi ini.

13. Para kesayangan, Destya, Yosandra, Belina dan juga Ira. Terima kasih

kalian selalu setia menemani. Dukungan kalian yang tidak pernah

putus. Kecerian dalam persahabatan yang selalu diberikan. Tidak ada

kata-kata lain selain kalian luar biasa.

14. Untuk kosan lanang, Ridho, Aswin, Kuswan, Gilang, Bagus, Toriq,

Kamal, Muhammad Yusuf, Muhammad Reza, dan Aldo. Terima kasih

untuk persahabatan yang sangat menyenangkan, canda tawa yang selalu
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kalian berikan. Kalian bukan hanya sekedar sahabat tapi seperti

keluarga sendiri. Sukses buat kita semua!

15. “Happy Friends”, Pratiwi Anjani Dewi Kuswara, Danissa Citra Utami,

Ketut Muammar, Yuntiwa, dan Muhammad Nurul Ihsan. Terima kasih

dan maaf karena terlalu sibuk jadi tidak ada waktu untuk berkumpul

bersama kalian.

16. Dan untuk semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, oleh

karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu

peneliti harapkan demi kesempurnaan penelitian ini. Dan semoga penelitian ini

bermanfaat, khususnya bagi peneliti dan tentunya untuk masyarakat khususnya

mahasiswa Ilmu Komunikasi serta berguna bagi kehidupan sosial dan ilmu

pengetahuan.

Bandung, Mei 2014

Dieni Nurdianingsih
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