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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikumwarahmatullahiwabarokatuh  

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan khadirat Allah SWT 

yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Penelitian Kualitatif tepat pada waktunya dengan judul 

“Pemahaman Kode Etik Jurnalistik Bagi Jurnalis Kampus”  

Penulis Mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah 

membantu dalam menyelesaikan proposal penelitian ini terutama kepada kedua 

orang tua serta kakak-kakak yang telah berperan besar terhadap peneliti dalam 

menyelesaikan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :  

1. Yth Bapak Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto, selaku Rektor Universitas 

Komputer Indonesia. 

2. Yth Bapak Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., MA, selaku Dekan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia. 

3. Yth Ibu Dr. Rismawaty, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Imu 

Komunikasi Universitas Komputer Indonesia. 

4. Yth Ibu Dr. Kiki Zakiah, Dra., M.Si. selaku dosen pembimbing dalam 

penelitian ini, yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta petunjuk 

selama proses penelitian ini. 

5. Rekan-rekan dan teman-teman yang telah membantu dan memberikan 

masukan positif dan semangat dalam pembuatan proposal penulis ini. 

Khususnya bagi kerabat terdekat : Noveka Faisal, Luky Pratama, Chairul 
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Imam Pamungkas, Farhan T, Salsabila Ryzara, serta masih banyak 

teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Dan yang terakhir, teman-teman wisudawan 2020 yang hebat, terimakasih 

sudah saling mendukung. karena pandemic covid-19 proses penyusunan skripsi 

hingga sidang yang saya lalui jelas berbeda dengan proses pada umumnya. Bahkan 

saya tidak mengalami rasanya bolak-balik mencari dosen pembimbing atau 

menerima bunga dari selempang penanda kelulusan yang biasanya menanti diluar 

ruangan sidang. 

Untuk yang sama-sama yang sedang berjuang, semangat! Saya yakin 

kondisi sulit ini menempuh kita menjadi manusia yang intelektual yang tahan 

banting sehingga kedepannya kita tidak kaget dalam menempuh meraih masa 

depan. Sampai bertemu di wisuda ldr 2020 nanti ya. Penulis menyadari dalam 

penulisan penelitian skripsi ini banyak terdapat kekurangan karena penulis masih 

dalam tahap pembelajaran. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. 
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