KATA PENGANTAR
Alhamdulillah hirobbil‘alamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena
berkat Rahmat-Nya dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan
skripsi yang “Objektivitas Media Online Republika.Co.Id Dalam Pemberitaan
kasus “Penolakan Ahok Sebagai Gubernur DKI Jakarta” (Analisis Isi Pemberitaan
Mengenai Penolakan Ahok Sebagai Gubernur DKI Jakarta Edisi september –
desember 2014 di Media Online Republika.co.id”). Penulisan skripsi ini bertujuan
untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu
Komunikasi di Universitas Islam Bandung.
Selama kurang lebih lima bulan proses mengerjakan skripsi ini, peneliti
sadar bahwa peneliti masih banyak kekurangan dilihat dari terbatasnya
pengetahuan dan materi yang penulis miliki serta hambatan pribadi seperti
dihampiri rasa malas, lalu menunggu proses pengkodingan yang lumayan lama
serta proses wawancara yang juga memiliki keterbatasan waktu dari narasumber.
Akan tetapi dengan mengucapkan basmallah, ikhlas dan berserah diri kepada
Allah SWT dalam mengerjakannya, peneliti dapat menyelesaikannya skripsi ini.
Sehingga peneliti berharap bahwa skripsi yang peneliti buat ini dapat bermanfaat
bagi mahasiswa dan mahasiswi Ilmu Komunikasi.
Pertama-tama peneliti ingin mengucapkan banyak-banyak terimakasih
kepada kedua orang tua peneliti tercinta, bapak Nurdin Sukarnadi dan mamah
Ani, terimakasih atas semua kasih sayang dan cintanya, juga terima kasih banyak
atas segala dukungan moril kepada peneliti disertai doa-doa yang dipanjatkan
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dalam setiap ibadahnya, dan juga dorongan semangat yang diberikan tanpa
memberikan tekanan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
Kemudian terimakasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan, yaitu
kesempatan untuk belajar di fakultas Ilmu Komunikasi khususnya bidang kajian
Jurnalistik. Skripsi ini juga tidak dapat disusun tanpa bantuan dari berbagai pihak.
Maka dari itu, dengan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:
1. Ibu Dr. Kiki Zakiah, Dra., M.Si, selaku pembimbing yang sabar dalam
membimbing peneliti sampai penelitian selesai, terima kasih atas motivasi,
saran serta semua bimbingannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan
penelitian ini.
2. Bapak Dr. O Hasbiansyah, Drs., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu
Komunikasi Universitas Islam Bandung atas kebijakan-kebijakan dan
kesempatan yang telah diberikan.
3. Bapak Oji Kurniadi, Drs., M.Si. dan Ibu Hj. Tia Muthiah Umar, S.Sos.,
M.Si selaku Wakil Dekan I dan II Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas
Islam Bandung atas kebijakan yang telah diberikan hingga skripsi ini dapat
terselesaikan.
4. Bapak Dr. Yusuf Hamdan, Drs., M.Si. selaku Wali Dosen. Terimakasih
atas bimbingannya selama peneliti menempuh kuliah dikampus ini.
5. Bapak Dr. H. Aziz Taufik Hirzi, M.Si. selaku Ketua Bidang Kajian
Jurnalistik, ibu Ratri Rizki Kusumalestari, S.Sos., M.I.Kom sebagai
sekretaris bidang kajian jurnalistik, serta dosen bidang kajian jurnalistik
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Seperti : Ibu Rita Gani, S.Sos, M.Si., Ibu Santi Indra Astuti, S.Sos., M.Si,
Prof. Dr. Hj. Atie Rachmiatie, Dra., M.Si, Bapak Dodi Iskandar,S.Sos,
Bapak Septiawan Santana Kurnia, Drs., M.Si, Bapak Alex Sobur, Drs.,
M.Si., Bapak Ferry Darmawan, S.Sos., M.Ds, serta dosen-dosen lainya
yang telah memberikan ilmu selama studi di fakultas ilmu komunikasi.
6. Kepada kakak peneliti serta keponakan, teh Nurhayati dan Marsya, atas
dorongan

semangat

serta

keceriannya

yang

senantiasa

selalu

mengingatkan untuk tepat waktu menyelesaikan studi ini.
7. Bapak Rahmat Santosa Basarah selaku Kepala Republika Perwakilan
Jawa Barat, atas kesediaannya meluangkan waktu untuk diwawancarai.
8. Pengkoder Kang Dede Arip dan Bobby yang telah bersedia membantu
dan meluangkan waktunya sebagai pengkoder penelitian ini.
9. Teman-teman seperjuangan Malik, Babon, Boy, Agus, Tegar, Fahmi,
Adri, Reza, Rachmadi, Dimas, Oki, M Ilham, Rangga, Disha, Yessy, Ifa,
Anis, Fajar, serta Irfan.
10. Teman-teman jurnalistik, Fika, Titih, Yani, Citra, Barly, Hilmy, Nico,
Tumba, Andre, Djunizar, Ojan, Ramdan, Brey, Kuswan, Aldo, Adun,
Abot, Gita dan semua yang tidak dapat disebutkan satu-satu.
11. Kepada Hasti Dewi Suherman, terima kasih atas semua dukungannya,
kesabarannya dalam mendengarkan keluhan peneliti dan atas semua
bantuannya, semoga dibalas dengan kebaikan yang lebih dan juga semoga
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dapat menempuh sarjana secepatnya dengan lancar. Kemudian kepada Dea
Monita, Uli, Alin, Mery serta semua teman yang mendukung peneliti
terima kasih atas bantuan dan semangatnya.
12. Kepada Teman Sejak SMA, Kiagus, Azaniel, Irfan, Gema, Abung,
Dwi Gema, Satrio dan keluarga Ipa 2 Parokial yang telah memberikan
semangat.
13. Teman Komunitas, Ilham adirana, Sinta, Pandu, Rifaldi, Emil, Tony,
Via, Pasha, Pribadi, Yuwo, Harry Gembira, yessi, Pape yang sudah
memberikan semangat.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah
memberikan bantuan dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan
penelitian skripsi ini.
Demikianlah sebagai kata pengantar, diiringi dengan harapan bahwa
semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Atas semua ini, peneliti
mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah
membantu, dan mudah-mudahan mendapatkan amal baik yang diberikan Allah
SWT.

Bandung, 10 Juni 2015
Penulis,
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