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MOTTO 

 

 

“Terkadang pelajaran yang paling kamu butuhkan dapat dipelajari dengan 

menempuh cara yang paling sulit” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karya ini dipersembahkan untuk : 

 

Ayah, Mama, Mas Kiki 

Serta 

Keluarga Besar Alm. Saiman dan Supaih 
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Assalamu‟alaikum Wr. Wb 

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam yang selalu memberikan nikmat 

rahmat dan rahim, beserta hidayat-Nya kepada kita semua sampai hari ini untuk dapat 

menjalani segala aktifivitas yang ada. Tak Lupa shalawat serta salam kita haturkan kepada 

junjungan Nabi Besar Muhammad SAW berkat perjuangan beliau kita dapat melalui masa 

Jahiliyah menuju masa penuh cahaya.  Alhamdulillahirobbil’aalamin beribu-ribu ucapan 

syukur penulis ucapkan berkat rahmat dan karunia Allah SWT sampai detik ini penulis 

masih diberikan kesehatan, kemampuan, kekuatan dan kelancaran dalam menyelesaikan 

skripsi ini sebagai persyaratan untuk meraih gelar sarjana 

Sebagai mahasiswa dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial 

Budaya, adapun skripsi yang telah penulis selesaikan berjudul “Manajemen Redaksional 

Berita Online Pers Mahasiswa ( Studi Komparasi Manajemen Redaksional pada 

Media Online Website Lembaga Pers Mahasiswa Balairung UGM, Ekspresi UNY, 

Dan Himmah UII )”. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana manajemen 

redaksional yang terdapat pada portal berita online masing-masing LPM, dan karaktersitik 

media online yang terdapat pada portal berita online yang dimiliku masing-masing LPM. 

Penulis menyadari bahwa dalam melakukan penyusunan dan penyelesaian 

penelitian ini banyak pihak yang membantu dengan memberikan doa, dorongan semangat, 

motivasi, saran dan masukan. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang 

sangat besar dan paling mendalam kepada: 

1. Bapak Narayana Mahendra Prastya, S.Sos., MA. Selaku dosen pembimbing 

yang selalu memberikan arahan dan membimbing penulis untuk dapat 

menyelesaikan penelitian ini 

2. Bapak Muzayin Nazaruddin, S.Sos.,MA. Selaku Ketua Program Studi Ilmu 

Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya yang telah 

mengesahkan penelitian ini. 
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3. Kedua orang tua, H. Abdul Gapur dan Sulastri yang tidak pernah berhenti untuk 

mendoakan kelancaran dan kesuksesan serta memberikan dorongan beserta 

semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 

4. Kakak penulis, Muhammad Rizki Ramadhan yang selalu mengingatkan untuk 

selalu fokus menyelesaikan skripsi ini. 

5. Penghuni Kontrakan “THE KONTS” Agil Bagus Syahputra, Iman Pujo 

Pangestu, Muhammad Rifaldi Rachman, dan Yulisman Perdana yang menjadi 

teman penghuni satu kontrakan selama 4 tahun dan menjalani masa perkuliahan 

bersama-sama, kesuksesan menunggu kita di depan sana kawan !  

6. Teman-teman yang berada di Lembaga Pers Mahasiswa Kognisia FPSB UII 

yang telah memberikan pengalaman dalam berorganisasi dan memberikan 

amanah dan tanggung jawab untuk menjalankan organisasi terkhusus teman-

teman Pengurus LPM Kognisia periode 2015-2016. 

7. Teman-teman Ilmu Komunikasi 2012 yang tergabung di dalam Grup 

“Mahasiswa Teladan” yang selalu meramaikan obrolan dan memberikan 

hiburan selama menjalani masa perkuliahan. 

8. Seluruh teman-teman Ilmu Komunikasi 2012 yang selalu berbagi informasi 

terkait perkuliahan. 

9. Seluruh keluarga dan kerabat yang berada Balikpapan yang selalu menjadi 

sahabat, inspirasi, dan penyemangat  penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

10. Serta semua pihak yang tidak sempat disebutkan satu persatu namanya yang 

telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.  

Penulis menyadari bahwa penelitian ini memiliki banyak kekurangan, oleh sebab 

itu penulis selalu membuka pintu untuk menerima kritik dan saran dari berbagai pihak 

untuk menjadi perbaikan pada penlitian ini. Tidak luput penulis meminta maaf yang 

sebesar – besarnya jika selama penyelesaian penelitian ini penulis memiliki kesalahan baik 

kesalahan disengaja maupun tidak disengaja. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan 

kekurangan murni milik penulis pribadi. Akhir kata semoga penelitian ini dapat 

memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca. Aamiin. 

Wassalamu‟alaikum Wr.Wb. 
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