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KATA PENGANTAR 

 

Bissmillahhirahmannirahim  

Puji syukur pada kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rezeki 

yang tak terhingga, dengan ini saya sebagai penulis bersyukur atas kehadiratnya 

karena atas restu nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis 

Naratif Film “Nightcrawler” Mengenai Ideologi Kejurnalistikan (Metode 

Penelitian Kualitatif dengan Analisis Naratif Menggunakan Teori Seymour 

Chatman)”. 

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyajian skripsi ini 

dikarenakan karena keterbatas pengetahuan yang dimiliki akan tetapi penulis 

berusaha dengan semaksimal mungkin, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

mahasiswa dan mahasiswi ilmu komunikasi UNISBA. Shalawat serta salam 

kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita memperoleh syafa’atnya di akhir 

zaman nanti.  

Skripsi ini tidak akan selesai jika penulis tidak mendapat dukungan dan 

masukan dari orang-orang yang sangat meluangkan waktunya sekedar untuk 

sharing, memberi semangat dan selalu mendoakan penulis. Melalui kesempatan 

ini saya ingin mengucapkan terimakasih kepada:   

1. Bapak Dr. H. O. Hasbiansyah, Drs., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu 

Komunikasi. 

2. Bapak  Dr. Oji Kurniadi Drs., M.Si. selaku Wakil Dekan I  

3. Ibu  Hj. Tia Muthiah, S.Sos., M.Si. selaku Wakil Dekan II. 
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4. Bapak Dr. H. Aziz Taufik Hirzi, M.Si selaku Ketua Bidang Kajian Ilmu 

Jurnalistik. 

5. Dosen pembimbing, Askurifa’i Baksin, Drs., M.Si. atas waktu, 

perbincangan, dan kesabaran membimbing saya.  

6. Kepada dosen wali bapak Dr. Udung Noorrosyad. M.Si., M.M., yang telah 

berbaik hati selama ini.  

7. Ibu Ratri Rizki Kusumalestari, S.sos, M.I.Kom, atas saran dan 

masukannya serta diskusinya yang sangat bermanfaat dalam skripsi ini. 

8. Kepada seluruh Dosen Unisba Fakultas Ilmu Komunkasi yang telah 

mengajarkan dari semester satu sampai semester akhir saya bekruliah. 

9. Juga kepada seluruh staf Unisba yang telah membantu. 

 
Kemudian tidak lupa juga rasa terima kasih penulis kepada orang-orang 

yang sangat penting dan sangat mempunyai andil besar dalam proses pengerjaan 

skripsi ini, baik secara moril dan materil : 

1. Kedua orang tua saya ibu Sri Wulantari dan bapak Dedy Supiadi yang 

senantiasa sudah mendoakan kelancaran dalam pengerjaan skripsi ini, 

terima kasih karena telah mendukung dan mendoakan sampai sejauh ini, 

semoga bisa membanggakan mama dan papa.  

2. Almarhumah nenek ibu Yayah Dewi Sarah, yang mengajariku selama 17 

tahun ini, bagaimana hidup ssemoga, nenek bahagia dan tenang di alam 

sana, semoga cucumu ini bisa membangkan untuk kedepannya lagi,aku 

sayang nenek. 
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3. Nadira Karamina, the person who not always here but her motivated is 

always give me passion through all this hard situation,the one who believe 

in me.. Terima kasih nadss udah bantuin skripsi penulis sampe beres, 

menemani skripsian sampe malem, padahal suka ngeselin.. Makasih nad 

ga bosen buat ingetin jangan males bikin skripsi, biar cepet lulus! With' 

just a little things you do! I couldn't be more thankful to have you in my 

life! Trimss my bfffffff!!! I can't describe my feeling bout’ this, you know 

what i mean! Love you anyway! And also thank you 9 years frindship and 

still counting.. 

4. Nadya Amalia, makasihh my little bear madamku, yang sudah lulus duluan 

dan memotivasi agar penulis cepat menyusul skripsi, dengan bilang "masa 

nadira aja udah beres, padahal kan duluan lu". That's maybe simple words, 

but you know what to motivated me and it works! Hahahhaa.. Luvv since 

the first day we met with your rainbow headbend lol i knew that we would 

be bestfriend! 

5. Givanya, terimakasih suka marah-marah dan nyuruh ngerjain skripsi tau 

ko, tau iya biar cepet beres skripsinya, dan alhasil ternyata beres, padahal 

penulis sudah ga pede ngerjain skripsi... Nemenin belajar buat materi 

skripsi penulis biar lebih lancar! Trims walaupun marah-marah terus tapi 

penulis tau ko itu bentuk kasih saying, luv garonx! 

6. Wulan purnama, bre w lulus juga! Dikirain u duluan yg lulus soalnya udah 

skripsian duluan, eh ternyata w duluan, makasih bre dah semangatin terus 
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sampe sejauh ini.. Makasih dah nemenin w ngerjain skripsi juga dirumah, 

nemenin skypean lolol, luv you! 

7. Aghia mulya, makasihh cuy selalu nyemangatin dan percaya lulus juga, 

selalu percaya bisa ngerjain skripsi sampe beres gini!! Ayo dong nyusul 

beresin skripsi juga!! Taun ini pasti kamu juga bisa lulus! Semangat gia!! 

Luv u anyways! 

8. Erica meisha, err makasih buanyak sudah membantu di persweapan.. Dan 

semangat untuk skripsinya juga.. Kita sama sama sibuk ngerjain skripsi 

dan kita juga bisa lulus bareng! Ha semangat next level! 

9.  Fadila, dul makasih suka ngingetin dan selalu memberikan masukan 

terhadap skripsiku! Dan keren lulus duluan! Semoga cepet dapet kerja 

semangat!! 

10.  Nadia nurul, makasih sudah menyemangati juga dalam proses pembuatan 

skripsi... Wah semoga menyusul juga tahun ini! 

11.  Nabila febriyanti, walaupun nabila jarang ktemu karena kesibukannya, 

terimakasih nabila karena menjadi bagian dari gangtoed dan jadi temen 

yang baik, menyemangati skripsi walaupun sedang sibuk! I miss you! 

12.  Trisha fauzia, makasih sha udah bantuin kalo aku nanya-nanya soal 

skripsi Skarena udah lulus duluan dan semoga lancar ya S2 nya luv! 

Semoga cepet selese yaa, dan dikasih dede bayi secepatnya.. 

13.  Utami Asty Lestari,Adhityara Rizky, Risya, Sabili, Adnan, Bejo, yang 

tiada lelah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini sampai 
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saat terakhir, ayo kita sukses bersama dan cepet nyusul ya! Teruntuk tami 

yang sangat bersemangat dalam membatu pengerjaan skripsi! 

14.  Seluruh teman-teman kelas yang berjuang bersama dari semester satu, 

semoga ilmu yang kita dapat menjadi berkah. 

15.  Reza ferhat atau obos yang selalu siap dalam berdiskusi mengenai skripsi. 

16.  Alisthia Devianti temanku yang sudah enam tahun tidak bertemu, telah 

membantu dalam proses pengerjaan dan memberikan ilmu pengetahuan 

yang tidak ternilai harganya. 

17.  Bella, Gilang, Aje, Ranti, Sheila teman seperjuangan dikampus yang 

selalu menemani. 

18.  Teti Diana Ayu yangs senantiasa berbagi ilmu pengetahuan mengenai 

skripsi ini. 

19.  Kepada seluruh mahasiswa Fikom angkatan 2011 teman seperjuanganku. 

20.  Tidak lupa teman-teman Walhi yang juga memberikan semangat dan 

menyediakan tempat untuk mengerjakan skripsi. 

 
Semoga kebaikan dan kemurahan hati kalian dibals oleh ALLAH SWT, 

dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi segala pihak. Akhir kata saya 

ucapkan sekali lagi, Sekian ucapan yang bisa saya berikan, Wassalamualaikum 

Warahmatullahi Wabarakatuh 

Bandung, 26 Januari 2016 

 

Putri Wulandewi 
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