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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahiim 

Assalamualaikum Wr. Wb 

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas 

segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehat, iman, dan islam serta kuasa-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga 

senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, serta para 

keluarganya, sahabat dan para pengikutya. 

Syukur Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

yang berjudul “Analisis Framing Pemberitaan Kasus Kematian Terduga Teroris 

Siyono di Kompas.com, Republika Online, dan Tempo.co Periode Maret 2016”. 

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana 

strata-1 di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul Jakarta. Penelitian 

ini merupakan penerapan ilmu komunikasi yang penulis peroleh selama 

perkuliahan. 

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, 

maka dari itu penulis menerima kritik dan saran untuk membangun kesempurnaan 

dimasa yang akan datang. Setelah skripsi ini diselesaikan, maka penulis tidak lupa 

mengucapkan terima kasih kepada pendidik terbaik selama penulis hidup yakni 

orangtua, Ibunda Hj. Saleha dan Ayahanda H. Kadir Arman. Terima kasih telah 

memberikan dukungan dan kasih sayang yang tak pernah putus, tak lupa 

membimbing serta mengajarkan penulis untuk selalu menjadi hamba Allah yang 
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lebih baik dan lebih baik lagi setiap harinya. Semoga Allah SWT senantiasa 

memberikan kesehatan, sisa umur yang berkah, serta selalu dalam lindungan-Nya. 

Skripsi ini dapat berjalan dengan baik juga karena dukungan, bantuan, 

semangat, motivasi serta bimbingan dari berbagai pihak. Karenanya, penulis ingin 

mengucapkan banyak terima kasih kepada: 

1. Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA, selaku Rektor Universitas Esa 

Unggul Jakarta. 

2. Dr. Halomoan Harahap, M.Si, selaku dekan Fakultas Ilmu Komunikasi 

Universitas Esa Unggul Jakarta. 

3. Dr. Zinggara Hidayat, MM, M.Si, selaku Ketua Prodi Jurnalistik, dan dosen 

pembimbing skripsi saya. Terima kasih tidak berkesudahan, terutama karena 

telah begitu bersabar membimbing saya. Atas buku-buku, kritik dan sarannya. 

Dan terima kasih untuk canda tawa di sela-sela proses bimbingan. 

4. Prof. Dr. Kanti Waluyo, M.Sc dan Sumartono, M.Si selaku penguji sidang 

skripsi, yang telah memberikan kritik, saran dan masukan untuk penelitian 

sehingga hasil penelitian ini menjadi lebih baik. 

5. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi yang selalu menjadi perantara 

dengan baik dalam memberikan ilmunya kepada penulis selama menuntut 

ilmu. Dan tak lupa terima kasih kepada staff Fakultas Ilmu Komunikasi, 

khususnya Mas Agus dan Bu Joan yang telah membantu penulis dalam urusan 

administrasi serta lainnya selama perkuliahan maupun penulisan skripsi. 

6. Kak Iwan Setiawan, Kak Auliana Kadir, Kak Muawana Kadir, dan Kak Aunia 

Kadir (rahimahullah) selaku saudara kandung penulis, terima kasih telah 
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memberikan motivasi dan semangat kepada penulis untuk segera 

menyelesaikan studi di tanah perantauan. 

7. Sahabat sekaligus saudara saya: Dina Nurani, Siti Nahdiatul Fata Murtaza, Ulfa 

Rahayu, Muh. Salman Farisi, Dwi Andri Sasongko, dan Richo Septiyan yang 

telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan laporan penelitian ini. 

Terima kasih telah bersedia menjadi teman berbagi canda tawa, suka duka 

dalam kehidupan penulis. Semoga kalian dapat meraih kesuksesan dan jodoh 

secepatnya. haha 

8. Untuk sahabat-sahabat tercinta saya yang lainnya yang dua tahun lalu terlebih 

dahulu menyandang gelar sarjana: Zakiah Djumroh Sultan, S.Ikom; Syamsuri, 

S.Ikom; Wahyulia, S.Ikom; Multasima Amir, S.Ikom; Tessa Taroreh, S.Kep; 

Ririn Simanjuntak, S.Kep; Yusnianti Pabonean S.Farm; dan Reni Febriani. 

Terima kasih atas dorongan, semangat dan doanya yang tiada henti kepada 

penulis untuk segera bisa menyelesaikan studi seperti kalian. 

9. Dengan segala kerendahan hati, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih 

kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan di halaman ini, yang telah 

memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis, semoga Allah SWT 

membalas kebaikan-kebaikan kalian semua, aamiin. 

Tidak lupa harapan penulis semoga laporan penelitian skripsi ini dapat 

memberikan manfaat bagi pembaca serta menambah ilmu pengetahuan bagi 

penulis sendiri. 

Wassalamualaikum Wr. Wb 
 Jakarta,   Agustus 2016 

(Rizki Amalia) 


