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Salam Sejahtera Bagi Kita Semua 

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang 

senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat 
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Januari 2016)” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh Gelar 

Sarjana Strata 1 (S-1) Ilmu Komunikasi Bidang Studi Public Relations. 

Skripsi ini merupakan suatu bentuk contoh kegiatan Media Monitoring yang 

dilakakukan oleh seorang Public Relations dalam mengevaluasi kegiatan atau 

program-progam yang telah dilakukan. Sehingga dapat diketahui apakah upaya 

yang dilakukan dalam media relations telah berjalan dengan optimal atau belum. 

Dalam kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada semua pihak yang ikut membantu dan memberikan 

dorongan semangat kepada penulis sehingga penulisan Skripsi ini dapat 

terselesaikan sebagaimana mestinya. Penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Ida Anggraeni Ananda, M.Si, Selaku Dosen Pembimbing, terimakasih atas 

waktu, saran, kesabaran yang telah diberikan oleh penulis dari awal 

bimbingan hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

2. Citra Sentosa, M.Ikom dan Anna Nurjanah S. Ikom, selaku koder dalam 

penelitian ini. Terimakasih karena telah meluangkan banyak waktu dan 

telah bersedia membantu mengisi lembar koding dalam penelitian ini. 

3. Kepada kedua Orang Tuaku (Bapak Robert Manullang dan Ibu Miner 

Sihombing, S.Pd), kedua abang-abangku (Jasri Yusuf Manullang, ST dan 

Jhon Wales Arief Manullang, S.Ds), dan kakaku (Widya Anugrah br 

Sihombing, ST) yang selalu memberikan doa, dukungan, dorongan, 

semangat, kasih sayang, dengan tulus ikhlas dan sabar. 
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4. Untuk sahabatku Chronika Febriyanti Sihombing, Martina Sihombing, dan 

Micael Adi Sanusi, terima kasih atas dukungan, pertolongan yang 

diberikan kepada penulis sepanjang proses pengerjaan skripsi ini. 

5. Untuk teman-temanku Rizka Dwi Rany, Turni, Misbiroh, Siti Nurmah, 

Titis Aprilia, Listyowati dan Gita Tyasmawati, yang selalu memberikan 

semangat kepada penulis agar cepat dapat menyelesaikan skripsi ini. 

 Serta masih banyak pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu 

namun tidak mengurangi rasa terima kasih penulis. Semoga semua amal kebaikan 

yang telah diberikan kepada penulis dibalas dengan kelimpahan dan rahmat dari 

Tuhan Yang Maha Esa. 

 Penulis juga berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya 

dan bagi seluruh pembaca umumnya. Penulis menyadari ada banyak kesalahan 

dan kekurangan dalam Penulisan Skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan 

kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai masukkan dalam penulisan 

Skripsi selanjutnya agar lebih baik lagi.  
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