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MOTTO 

 وى ان الطز رواه. تُْحِسهَُّ أَنُّْ إَِذاَعِملَُّ اْلَعاِملَُّ للَّةُُّ ا يُِحب ُّ

“Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia menyelesaikannya dengan 

baik”. 

 

( HR. Thabrani ) 

 

 

PERSEMBAHAN 

Karya ini kupersembahkan untuk: 

1. Kedua orang tua saya yang sudah memberikan saya semangat hingga 

penelitian saya ini selesai. 

2. Kakak saya yang telah memberikan semangat seperti kedua orang tua saya 

hingga penelitian ini selesai 

3. Seluruh dosen, staff, dan sahabat-sahabat prodi ilmu komunikasi maupun 

sahabat dari lintas jurusan dan sahabat dari kampung halaman saya yang 

berada di yogyakarta. 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

Alhamdulillahhirobbil’alamin segala puji dan syukur saya panjatkan 

kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan ridho-Nya tugas akhir ini dapat 

diselesaikan dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam kita junjungkan kepada 

Nabi Muhammad SAW. 

Penelitian ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar 

Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia. Penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Tayangan Tonight Show NET TV Dalam Segment Tonight Versus 

Terhadap Daya Ingat Pengetauan Siswa dan Minat Menonton SISWA SMAN 5 

Balikpapan Dalam Unsur Pendidikan” dapat terselesaikan dalam waktu 9 bulan 

mulai dari maret 2018 hingga november 2018. Penelitian ini berawal dari 

kesukaan saya menonton program tayangan televisi Tonight Show NET TV.  

Peneliti sadar bahwa segala sesuatu yang pada akhirnya membuat 

penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik tidak terlepas dari peran penting 

orang-orang yang senantiasa membantu, membimbing, memberikan doa, 

dukungan, motivasi, dan semangat agar penelitian ini dapat segera diselesikan. 

Untuk itu peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Bapak Ahmad Muntaha, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang 

selalu membantu dan membimbing saya dalam menyelesaikan penelitian 

ini dengan baik dan benar dengan setulus hatinya walaupun terkadang saya 

kurang mengerti tetapi ia selalu menjelaskan dengan perlahan sampai 

akhirnya saya mengerti. 

2. Siswa siswi SMAN 5 Balikpapan kelas X dan XI yang telah membantu 

saya menjadi responden saya. 
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3. Bapak Muzayin Nazaruddin, S.Sos., M.A. selaku Ketua Program Studi 

Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas 

Islam Indonesia.  

4. Om Muhammad John Ismail, Spd selaku DPR D Balikpapan, Dra. Ririen 

friedayati selaku kepala sekolah SMAN 5 Balikpapan, Bapak Akhnad 

Syarkawi,Spd selaku guru olahraga di SMAN 5 Balikpapan yang telah 

membantu penelitian ini untuk bisa melaksanakan penyebaran kuesioner di 

SMAN 5 Balikpapan. 

5. Bapak H. Rusman D2 ABA dan Hendriyani D3 ABA Terimakasih banyak 

atas segala doa, restu, dukungan, perhatian, serta kasih sayang tiada tara 

yang hingga saat ini belum mampu saya balas. Kakak Eka Pratama 

terimakasih atas bantuan, dukungan, dan semangatnya selama ini.  

6. Suly tari yolanda fahlepi yang telah membantu dan memberikan saya 

semangat hingga penelitian ini selesai, dan teman-teman keluarga 

komunikasi uii yang telah membantu memberikan semangat dan masukan 

seperti M.fadhel ridwan, nindy, fakhir hidayat (ompong), febri aldi, arif 

muhammad, tirta, novan, rama, rama diansyah, mumtas, dika, dan ori 

desnanda. 

7. Keluarga besar Ilmu Komunikasi UII 2013 yang selalu memberikan canda 

tawa serta mewarnai masa-masa perkuliahan.  

8. Keluarga besar KKN dari 19-24 yang telah menjadi keluarga dan teman 

baru bagi saya sampai sekarang. 

Akhir kata, saya mohon maaf jika ada perbuatan atau kesalahan yang 

disengaja ataupun tidak sengaja saat pengerjaan penelitian ini. 

Wassalaamu’alaikum warahmatullaahi wabarakatu 

                            Yogyakarta, ............... 

  Peneliti, 

 

Angga Dwi Kharisma 

13321011  


