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Segala puji syukur bagi Tuhan YME, karena berkat rahmat yang di
limpahkannya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir berwujud Skripsi dengan
judul “Analisis Resepsi pada siswa SMK Yadika 1 Cengkareng Mengenai radikalisme
Pemberitaan Terorisme di RCTI”. Dan juga untuk Orang Tua yang memberikan
motivasi baik moril maupun materi.

Tujuan penyusunan skripsi ini, di susun oleh penulis untuk memenuhi
persyaratan akademis memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) program studi
Broadcasting. Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Mercu Buana, Jakarta
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6. Kedua Orang Tua , yang terpenting almarhum Ayah saya yang sudah mendukung
secara Moril dan Materi dari awal kuliah, hingga Akhir. Dan tidak pernah letih
untuk selalu mendoakan penulis dalam setiap langkah studinya.
7. Kepada Pihak Sekolah “SMK Yadika 1 Cengkareng” yang telah membantu dan
mendukung penulis untuk mengerjakan Skripsi ini.
8. Keluarga & Sepupuh-Sepupuh yang sudah memberkan Doa dan semangat dalam
proses pembuatan Skripsi ini.
9. Sahabat Tercinta dan terkasih Merry Chen, Lisa Hasanah, dan Fitri Handayani
yang selalu memberikan doa dan semangatnya dalam pembuatan Skripsi ini.
10. Cristian Sahabat sedari Bayi yang selalu memberikan wejangan mengenai Skripsi
ini.
11. Anggota Jombloers & Perempuan Julid, Farhan Arazzi, Nurul Amalia, Dewi
Mayang Sari, Ida Rahayu Sekarsari, dan Umroh Mahbubah yang telah setia
menemani perkuliahan dari hari pertama hingga sekarang.
12. Anggota Anti Lemah- Lemah Club, Lely Aprilia Kartika & Dedi Hamid Putra
yang selalu memberikan mensupport dan doa dalam pembuatan skripsi ini.
13. Habibah Alma Teman baik yang selalu mensupport dan selalu siap di kala
peneliti membutuhkan bantuan.
14. Teman – Teman Siswa SMK Yadika 1 Cengkareng yang telah membantu
menjadi informan dalam penelitian ini.
15. Teman – Teman Broadcasting 2015 yang telah memberikan support kepada
penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
16. Teman – Teman yang bawel banget nanya “kapan sidang” berkat pertanyaan
tersebut membuat penulis menjadi lebih giat untuk menyelesaikan skripsi ini.
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17. Ibu Cimeng, Leo, Si item, Cungkring, & Almarhum Cimeng para Kucing-Kucing
tercinta, yang selalu setia dan menemani penulis mengerjakan Skripsi ini
18. Dan terakhir untuk calon imamku, di manapun engkau berada, aku telah
selangkah lebih maju untuk membahagiakanmu dan memberikan motivasi
pelajaran hidup untuk anak-anak kita kelak . jika kita tidak bertemu di dunia,
inshaallah kita akan bertemu di jannah- nya Allah SWT

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari
kesempurnaan. Untuk itu, dengan kerendahan hati penulis sangat berharap masukan
atau saran dan koreksi yang kotruktif dari para pembaca, sehingga kekurangan yang
ada dan kekeliruan yang terjadi dalam penulisan ini dapat penulis perbaiki di
kemudian hari, dan semoga penulisan ini dapat bermanfaat dan menginspirasi bagi
para pembancanya.
Jakarta, 30 Juli 2019

Hesty Rahmawati.
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