
KATA PENGANTAR 

 
Puji syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah 

mencurahkan kasih karunia, nafas kehidupan serta anugerah-Nya sehingga 

penulis dapat menuntaskan Skripsi ini. 

Skripsi ini berjudul “Pemberitaan Permendikbud Kekerasan Seksual 

Periode 9-13 November 2021 Pada Kompas.com dan Republika.co.id (Studi 

Analisis Wacana Kritis Van Dijk)”. 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 telah memberikan penulis kekuatan, berkat dan 

penyertaan-Nya sehingga penulis selalu diberi kesehatan, kelancaran dan 

kemudahan dalam mengerjakan tugas akhir ini hingga selesai. 

2. Kedua orang tua tercinta, terima kasih Bapak Halomoan Naibaho dan Ibu 

Nurlinda Siallagan atas dukungannya dan yang paling terpenting adalah doa 

yang selalu dipanjatkan untuk penulis. 

3. 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. 

4. Bapak Drs. Abdurrahman, M.S selaku ketua prodi Jurnalistik dan dosen 

pembimbing materi dalam penyusunan tugas akhir ini, saya berterima kasih 

banyak karena telah bersedia menyisihkan waktunya untuk dapat membantu 

membimbing penulis. 

5. Ibu Diamanty Meiliana selaku editor Kompas.com dan Bapak Hiru Muhammad 

selaku Redaktur Republika.id, yang telah bersedia sebagai informan dalam 

penelitian saya. Saya berterima kasih karena telah memberikan saya kesempatan 

dan meluangkan waktunya untuk wawancara penelitian saya. 



6. Teman-teman Jurnalistik angkatan 2018 dan kerabat dekat penulis Maria, Retta, 

Cindy, Bita dan Khoi yang berjuang bersama dalam menyusun tugas akhir ini 

dan semua pihak yang telah membantu memberikan dukungan moril kepada 

penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 

7. Terima kasih kepada EXO, Seventeen dan NCT atas karya dan hiburannya yang 

telah menemani penulis menyusun tugas akhir ini dengan damai.  

8. Last but not least, I wanna thanks to myself. You are more than what you think 

and you are best fighter ever. Thank you for doing your best and let God do the 

rest. 

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. 

 Jakarta, 02 Agustus 2022 

 

 

 

 
 

Natasya Naibaho 


