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KATA PENGANTAR 

 

 

 Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala 

rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul “BAGAIMANA PEMBINGKAIAN BERITA REKLAMASI TELUK 

JAKARTA DI MEDIA ONLINE TEMPO.CO DAN KOMPA.COM EDISI 1 

JULI 2016”(Analisi Framming Zhongdang Pan Dan Gerald M. Kosicki di Media 

Online Tempo.co dan Kompas.com).  Peneliti menyadari dalam penyususan 

skripsi ini banyak menemukan kesulitan dan hambatan yang disebabkan 

keterbatasan kemampuan peneliti, namun berkat bantuan dan bimbingan serta 

dorongan dari berbagai pihak, disertai dengan kegigihan dan kesungguhan, maka 

akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan seperti yang diharapkan. 

Ucapan terima kasih yang paling tulus peneliti hanturkan kepada Bapa 

Diding dan Mamah Enok yang selalu memberikan dukungan baik materil maupun 

moral yang luar biasa besar dampaknya bagi peneliti sehingga menjadi titik balik 

semangat hidup bagi peneliti saat menghadapi segala ujian dalam menjalani 

hidup. Jasanya yang tak terhingga tidak mungkin penulis dapat 

membalasnya,semoga keduanya menjadihamba Allah yang teguhk husnul 

khotimah. 

Peneliti menyadari pula sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dari pihak-pihak 

yang telah membantu baik dalam penyusunan penelitian, sehingga penelitian ini 

benar-benar rampung terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada 
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kesempatan ini peneliti ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Yth. Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs.M.A selaku Dekan FISIP 

Universitas Komputer Indonesia, yang telah memberikan bantuan selama 

berjalannya penelitian ini 

2. Yth. Ibu Rismawaty, S.Sos., M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu 

Komunikasi Unikom yang telah banyak memberikan pengetahuan dan 

berbagi ilmu serta wawasan selama peneliti menuntut ilmu di Universitas 

Komputer Indonesia. 

3. Yth. Bapak Olih Solihin, S.Sos., M.I.Kom, selaku Sekretaris ProgramStudi 

Ilmu Komunikasi Unikom sekaligus sebagai dosen yang telah banyak 

memberikan pengetahuan dan berbagi ilmu serta wawasan selama peneliti 

melakukan perkuliahan. 

4. Yth. Bapak Olih Solihin, S.Sos., M.I.Kom, selaku dosen pembingbing 

penelitian, atas bimbingan, nasehat serta motivasi selama penelitian. 

5. Yth. Drs. Bapak Manap Solihat ,M.Si selaku Dosen matakuliah seminar 

usulan penelitian, atas bimbingan serta motivasi. 

6. Yth. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi, atas 

bimbingan, nasehat serta motivasinya selama penelitian menuntut ilmu di 

Universitas Komputer Indonesia. 

7. Yth.Astrikawati,A.Md.,Kom,sebagai sekretariat Program Studi Ilmu 

Komunikasi yang telah banyak membantu selama penelitian dan masa 

perkuliahan. 

8. Yang selalu peneliti sayangi saat ini dan mudah-mudahan hingga akhir 
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hayat, Sindy Septiani Lestari, yang selalu menjadi tempat bersandar 

peneliti ketika peneliti lelah saat menjalani kehidupan. 

9. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan di IK,IPdan teman-teman, 

Aditya Prayoga, Yoga Windrawan, Risma Rahmawati, Gugi Krisnandi, 

Yudhistira Dhea, Mohammad Nurdin telah membantu peneliti bertukar 

pikiran. 

10. Terima kasih kepada semua crew Freddo Coffeeshoop. 

Hanya ucapan terima kasih yang tulus dan Ikhlas, yang peneliti dapat 

sampaikan untuk membalas jasa yang telah diberikan, semoga Allah SWT 

membalasnya dengan balasan pahala yang setimpal. Amin. 

Peneliti menyadari, tentunya penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata 

sempurna. Oleh itu kritikan dan saran yang membangun sangat diharapkan. 

Semoga penelitian ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagipeneliti 

pada khususnya. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

Bandung, Februari 2017 
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