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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Peneliti panjatkan puji dan syukur Alhamdulillahirabbil’alamin Kehadirat 

Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya. Tak lupa shalawat 

serta salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat,  

karena hanya dengan ridho dan izin-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan judul “ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN DEBAT TERAKHIR 

CALON PRESIDEN PADA PILPRES 2019 DI MEDIA MASSA ONLINE 

(Studi Analisis Framing Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki Pada 

Pemberitaan di cnnindonesia.com  Periode 13 - 14 April 2019)”. Skripsi ini 

dibuat untuk memenuhi Ujian Sarjana pada Program Studi Ilmu Komunikasi 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Komputer Indonesia Bandung.  

Peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk keluarga besar 

tercinta khusunya kedua orang tua tercinta, Ayahanda Endang Ruhenda dan Ibunda 

Kobtiah yang telah memberikan doa, kasih sayang dan motivasi kepada peneliti, 

serta telah mendukung sepenuhnya kepada peneliti baik secara moril maupun 

materil. Kepada kakak dan adik tersayang Cahya Wardaya, Ena Triana, Muhammad 

Rafi Pratama yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penelilti.   
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usaha, doa, semangat, bantuan, dan bimbingan serta dukungan yang penulis terima, 

baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, sehingga peneliti 

dapat menyelesaikan skripsi ini. Melalui kesempatan ini pula, dengan segala 

kerendahan hati peneliti ingin menyampaikan rasa hormat, terima kasih, dan 

penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Yang Terhormat:  

1. Yth. Assoc. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, M.T, selaku Rektor 

Universitas Komputer Indonesia yang telah memberikan inspirasi dan 

tauladannya yang patut dicontoh. 

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

Universitas Komputer Indonesia, yang telah memberikan dan mengeluarkan 

surat pengantar penelitian ke lapangan.  

3. Dr. Rismawaty, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi 

FISIP Universitas Komputer Indonesia yang memberikan ilmu dan 

pengetahuan serta pengesahan pada skripsi ini. 

4. Olih Solihin, S.Sos M.I.Kom., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu 

Komunikasi FISIP Universitas Komputer Indonesia yang memberikan 

arahan, pengalaman, informasi, dan memberikan ilmu kepada peneliti. 

5. Maulana Irfan, S.Sos., M.I.Kom., selaku Dosen Pembimbing  yang telah 

memberikan bimbingan, motivasi, bantuan, waktu, arahan serta saran dan 

kritik yang membangun selama peneliti menyusun skripsi ini. 
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memberikan berbagai ilmu pengetahuan bagi peneliti. 
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Sekretariat Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Komputer 

Indonesia yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi dan 

membantu dalam hal administrasi. 

8. Ike Agestu, Redaktur Pelaksana cnnindonesia.com selaku narasumber kunci 
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telah membantu penulis pada saat melaksanakan penelitian. 

10. Teman-teman seperjuangan, Afifa Nabila, Siti Lia Nurbaniah, Annisa 

Indirasari, Sarah Nurul Fathia, Esmeralda Nurul Amani  yang telah 
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Peneliti menyadari adanya kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh 

karena itu penulis memohon maaf bila ada kekurangan dalam skripsi ini. Peneliti 

mengharap kritik dan sarannya yang membangun demi perbaikan dan 

kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi 

peneliti dan bagi kita semua.  

Akhir kata peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak dan 

semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya 

dan pembaca lain pada umumnya. Semoga semua bantuan, motivasi dan bimbingan 

yang telah diberikan akan mendapat balasan yang berlipat ganda kepada semuanya 

dari Allah SWT.  
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