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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas Kebesaran dan Karunia 

Allah SWT yang telah menguatkan dan memberikan kelancaran dalam 

merampungkan penelitian ini. Juga sholawat dan salam, saya lantunkan untuk 

Rasulullah sebagai Utusan-Nya. Seiring berjalannya waktu saya sampai pada 

akhirnya untuk menjalani kewajiban saya untuk memenuhi tanggung jawab akhir 

saya di Fakultas Ilmu Komunikasi Jurusan Ilmu Jurnalistik Universitas Islam 

Bandung. 

Skripsi dengan judul, Pembingkaian Berita Media Mengenai Isu Program 

Pemerintah Kota Bandung ini saya sadari memiliki banyak kekurangan karena 

keterbatasan kemampuan yang saya miliki. Karena hal tersebut pula, saya 

membuka saran dan kritik yang bersifat membangun. 

Selesainya penelitian ini tentu tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan doa 

banyak pihak. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada 

pihak-pihak tersebut, di antaranya:  

1. Bapak Dr. dr. M. Thaufiq S Boesoirie, M.S., Sp. THT-KL (K). selaku 

Rektor Universitas Islam Bandung yang senantiasa memberikan 

pengarahan yang sangat bernilai dan berguna bagi kemajuan seluruh 

mahasiswa.  

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

Komunikasi Universitas Islam Bandung beserta jajaranya Wakil 

Dekan 1 Bapak Dr. Oji Kurniadi, M.Si. serta Wakil Dekan 2                 
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Ibu Hj. Tia Muthiah, S.Sos., M.Si., yang selalu memotivasi dan 

mengarahkan mahasiswanya menjadi lebih baik. 

3. Ketua Program Studi Ilmu Jurnalistik Unisba, Bapak Dr. H. Aziz 

Taufik Hirzi, M.Si. serta sekretaris Program Studi Ilmu Jurnalistik 

Unisba, Ibu Ratri Rizki Kusumalestari, S.Sos, M.Si., yang selalu 

memberikan semangat, masukan, dan juga waktunya untuk membantu 

saya dalam proses menuju, saat, hingga akhir skripsi ini. 

4. Pembimbing saya, Dr. Septiawan Santana K., M.Si., yang selalu 

mengajarkan, membimbing, memberi nasihat, mendorong saya dalam 

pengerjaan skripsi ini. Segalanya terima kasih banyak, terbaik. 

5. Ibu Dede Lilis CH, S.Sos., M.Ikom. selaku Dosen Wali saya. Yang 

selalu memberikan nasihatnya tanpa henti semester demi semester 

memotivasi hingga jalan menuju skripsi ini. Terima kasih banyak bu. 

6. Kepada dosen-dosen ilmu jurnalistik Unisba, Bapak Doddy Iskandar, 

Ibu Santi Indra Astuti, Ibu Kiki Zakiah, Bapak Askurifai, Ibu Dedeh 

Fardiah, Ibu Prof. Atie, Ibu Rita Gani, Ibu Arbiyah, Ibu Yenni, Bapak 

Alex Sobur, Pak Ferry, Ibu Emma. Kalian semua yang terbaik, terima 

kasih atas ilmu dan masukan yang diberikan selama ini, alhamdullilah 

bermanfaat. 

7. Kepada dosen Fikom Unisba, Bapak Rochim, S.Sos., M.Si. dan bapak 

M. Subur Drajat, Drs., M.Si. yang telah membantu saya dalam proses 

saya menuju tahap skripsi ini, terima kasih banyak. 
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8. Kepada Errol Eka Jaya dan Hernita April Yanti, kedua orang tua yang 

selalu memberikan doanya dalam diam. Yang selalu memotivasi 

anaknya memberikan dukungannya dalam pengerjaan skripsi ini. Serta 

adik saya Reza Zacky Ramadhan, terima kasih banyak. 

9. Kepada ibu Atie selaku Redaktur Pelaksana HU Galamedia yang telah 

mengijinkan saya untuk ikut meneliti mengenai pemberitaan yang 

dilakukan oleh HU Galamedia. 

10. Kepada Kang Dicky, teh Yenni dan kang Awal terima kasih waktunya 

untuk membantu saya memberikan tanggapan dalam bentuk 

wawancara untuk membantu penelitian saya ini. 

11. Kepada seluruh pegawai, staf, wartawan dari HU Galamedia terima 

kasih atas waktu yang telah diberikan, terima kasih banyak. 

12. Kepada Kang Adi Marsiela Ketua AJI Bandung dan anggota AJI 

Bandung lainnya terima kasih telah meluangkan waktunya untuk di 

mintai tanggapan mengenai skripsi ini. 

13.  Kepada Ria Rizki Nirmala Sari beserta keluarga yang selalu 

memberikan dukungan, semangat dan ketenangan. Terima kasih untuk 

setiap usaha untuk selalu ada disamping saya. 

14. Kepada sahabat-sahabat sejawat terbaik Ary Fakhrul, M Reza, M 

Mukhlis, Bani Adam, Abung Subangga, Shella Permatasari, Venny 

Sevtiany, Regina Astari, Ananda Shendy, Riza Pahessa, perjuangan 

belum usai kawan, terima kasih selalu ada selama ini. 
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15. Kepada dua sahabat terbaik dari semester awal, M Bayu Rivaldi dan 

Intan Fauziah, terima kasih telah menemani dan memotivasi saya 

selama ini, bersama kita bisa. 

16. Kepada Keluarga Mahasiswa Jurnalistik periode 2013 lainnya, Aldi, 

Bang Jey, Fika, Dika, Deo, Vici, Odiq, Gisty, Puji, Achmad, Bayu, 

Lisa, Neng Sipa, Sheila, Gilang, Kokok, Tama, Nika, Rina, Karel, 

Tian, Haidar, Virdy, Ayub, kalian semua terbaik, terima kasih atas 

upaya yang pernah dilakukan. 

17. Kepada kakak-kakak dari Keluarga Tangga Masjid, Om Aris, Pak 

Ibay, Arie Ayam, Fauzie Metiw, Kusman, Agung Bla, Mang Bonar, 

Fian, Randy Ntenk, Ajenk, Farid, Achip, Wank serta kakak-kakak 

lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas 

masukan dan motivasinya selama ini. 

18. Kepada kakak-kakak alumni Jurnalistik Fikom Unisba, bang Frino, 

bang Fauzan, kang Ramdan, kang Ikhsan, teh Ucu, mas Sugeng, bang 

Iqbal, aa Yopie, aa Cadra serta kakak-kakak alumni lainnya yang tidak 

dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu dan masukannya 

yang sangat bermanfaat. 

19. Kepada keluarga besar kawan-kawan jurnalistik 2010 yang nongkrong 

mulai dari Kopkardos sampai kostan bawah Taman Sari, mari kita 

bertemu lagi dengan kesuksesan di pundak kita. 
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20. Kepada kawan-kawan jurnalistik 2009, Adimas, Irpan, Adun, Raptor, 

Yanyan, Dede, Masbas, Nurfian, Ikoy, Vika, Caming, Tei dan lainnya 

terima kasih atas bimbingannya selama ini. 

21. Kepada kawan-kawan Kelas A Fikom 2010, terima kasih telah 

menjadi bagian dari kebersamaan. Terima kasih atas waktu 

kebersamaan kita selama ini. 

22. Kepada kawan-kawan dari Warlist yang tidak dapat disebutkan satu 

persatu, terima kasih atas pengalaman yang telah diberikan selama ini. 

23. Kepada akang-akang wartawan desk kriminal Kota Bandung, terutama 

kang Lucky, kang AAP, kang Iqbal atas masukan, ilmu dan 

pengalaman yang diberikan kepada saya. 

24. Kepada seluruh staf dari Fakultas Ilmu Komunikasi, pak Sabar, pak 

Gian, pak didin, pak Agus, bu Susan dan yang lainnya, yang telah 

membantu saya hingga kepada proses skripsi ini. 

25. Kepada seluruh staf, CS, Satpam UNISBA, terima kasih atas seluruh 

waktu dan keringat yang kalian tuangkan untuk kampus kita tercinta 

ini. 

26. Kepada semua orang yang telah bertemu saya hingga saat ini dan telah 

membantu dalam proses pengerjaan terima kasih banyak, terima kasih 

berjuta-juta untuk kalian. 

  

Unisba.Repository.ac.id



viii 

Penulis memohon kepada Allah SWT agar bantuan, bimbingan serta 

dukungan kepada penulis selama ini di balas dengan ganjaran yang lebih dari 

padaapa yang diberikan kepada penulis dan semoga Rahmat dan Hidayah-Nya 

selalu melindungi kita semua. Akhir kata penulis berharap, semoga skripsi ini 

dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya. 

 

Bandung, Desember 2014  

 

 

Eryanto Rizky Syahbani 
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