KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT sehingga penelitian yang
berjudul “Pesan Kampanye Hitam Dalam Media (Analisis Isi Kuantitatif Pada
Tayangan Debat Publik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018)”
dapat terselesaikan dengan baik tanpa menemui hambatan yang berarti. Penelitian ini
disusun berdasarkan pengamatan yang selama ini penulis banyak lakukan pada
televisi, dan seluruh yang terdapat di dalamnya, terutama program televisi. Selain itu,
penelitian ini juga merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi sarjana di
Universitas Telkom, Bandung. Dalam prosesnya, tentu saja penulis tidak dapat
menyelesaikannya seorang diri dengan baik kecuali dengan mendapat dukungan dan
bimbingan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini
penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh
pihak yang telah berjasa membantu penulis dalam memberikan dukungan, di
antaranya:
1. Bapak Prof. Dr. Adiwijaya S.Si., M.Si selaku rektor dan pimpinan tertinggi
Universitas Telkom.
2. Ibu Ade Irma Susanty, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Komunikasi dan Bisnis
3. Bapak Freddy Yusanto, S.Sos, M.Ds, selaku Ka.Prodi Ilmu Komunikasi
Fakultas Komunikasi dan Bisnis, yang telah memberikan pembinaan kepada
seluruh mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi.
4. Ibu Kharisma Nasionalita, S.Sos., M.A, selaku dosen pembimbing yang telah
banyak memberikan inspirasi, arahan, dan bimbingan, serta bantuan dan waktu
yang dicurahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5.

Bapak Mohamad Syahriar Sugandi, S.E, M.Ikom, selaku dosen wali yang
telah membimbing penulis selama menjalani pendidikan di Universitas
Telkom.

6. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan
Bisnis yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis. Serta
seluruh Staf Akademis Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi
dan Bisnis atas waktu dan bantuannya.
7. Mama, Ernita; Ayah, Jon Kenedi terima kasih telah menjadi panutan terbaik
dan motivasi terbesar penulis serta telah meluangkan banyak waktu dan tenaga
untuk selalu memberi support kepada penulis. Kakak (Erfina Roza) dan
vii

Adikku (Lola Martasari) terima kasih untuk kasih sayang dan semangatnya.
Terima kasih juga semua keluarga besar yang selalu mendukung penulis.
8. Buddy (Maya, Nia, Cut, Anet, Mutia, Kennia, Lyza) terima kasih karena telah
menjadi sahabat-sahabat terbaik penulis.
9. Aulia Fairuz terima kasih telah menjadi coder yang telah turut berpartisipasi
dalam penelitian ini serta atas waktu dan tempat kepada penulis sehingga
penelitian ini terselesaikan.
10. Triwidyaastuti (Widya) terima kasih atas waktu dan tempat kepada penulis
sehingga penelitian ini terselesaikan.
Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi
ini, mengingat keterbatasan penguasaan berbagai referensi, kemampuan, dan waktu
yang peneliti miliki, karenanya kritik dan saran sangat diharapkan untuk
menyempurnakan skripsi ini di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat
bermanfaat bagi penulis maupun untuk pembaca.

viii

