
UCAPAN TERIMA KASIH 

 
Puji syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang penulis kenal dan percayai 

yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah mencurahkan kasih karunia, nafas kehidupan serta 

anugerahNya sehingga penulis dapat menuntaskan Tugas Akhir ini. 

Skripsi ini berjudul “Analisis Framing Pemberitaan Debat Cawapres AS Pada Portal 

Kompas.com, Detik.com, dan Kumparan.com Periode 8 – 9 Oktober 2020.” Skripsi ini dibuat 

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar strata 1 Fakultas Ilmu Komunikasi 

Universitas Esa Unggul. Penelitian ini merupakan penerapan ilmu komunikasi yang penulis 

dapatkan selama perkuliahan. 

Selama menulis Skripsi ini penulis menyadari banyak mendapat dukungan baik materil dan 

moril dari berbagai pihak. Tanpa bantuan mereka, penulis tidak akan mampu menyelesaikan 

Skripsi sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan. Karena itu, penulis ingin mengucapkan 

rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada: 

 

1. Tuhan Yesus Kristus  yang maha Pengasih dan memberikan kekuatan kepada penulis 

sehingga penulis selalu diberi kesehatan dalam mengerjakan laporan ini hingga selesai. 

 

2. Kedua orang tua tercinta, yang sudah memberikan banyak dukungan dan doa untuk 

penulis selama masa penyusunan laporan. 

 

 

3. Andre Christovel tersayang sebagai kakak kandung dari penulis, karena telah 

memberikan semangat tiada henti kepada penulis selama Menyusun penelitian ini.  

 

4. Bapak Drs. Erman Anom, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas 

Esa Unggul serta seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas 

Esa Unggul. 

 

 

5. Bapak Drs. Abdurrahman, M.S selaku ketua jurusan Jurnalistik. 

 

6. Bapak Ikbal Rachmat, ST, MT sebagai dosen pembimbing materi dalam penyusunan 

Seminar Proposal ini, saya berterima kasih banyak karena telah dapat membantu 

menyisihkan waktunya untuk dapat membantu membimbing penulis. 

 

 

7. Teman-teman Jurnalistik angkatan 2017 yang berjuang bersama dalam menyusun 

laporan Skripsi ini. 

 

8. Semua pihak yang telah membantu memberikan dukungan moril kepada penulis yang 

tidak bisa disebutkan satu persatu. 

 

9. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna 

thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna 

thank me for never quitting, for just being me at all times. 



 

Penulisan menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, 

penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna 

menyempurnakan segala kekurangan dalam menyusun Skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap 

semoga Skripsi ini berguna bagi semua pihak yang membacanya. 
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