
i 

 

KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala 

kebaikan dan kasih setiaNya yang selalu melingkupi penulis, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan seminar yang berjudul “Konstruksi Berita Kerusuhan Hari 

Raya Idul Fitri di Tolikara”, Suatu Analisis Framing Robert N. Entman terhadap 

Berita Kerusuhan Hari Raya Idul Fitri di Tolikara dalam Viva.co.id dan 

Eramuslim.com. 

Skripsi ini dibuat penulis berdasarkan pengamatan langsung kepada subjek 

penelitian, yaitu keseluruhan berita mengenai Peristiwa Kerusuhan Hari Raya Idul 

Fitri di Tolikara yang dipublikasikan oleh media online Viva.co.id dan 

Eramuslim.com. 

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini melalui berbagai rinntangan dan 

akhirnya penulis dapat menyelesaikannya berkat bimbingan, bantuan serta 

dorongan dari berbagai pihak. 

Penulis menyadari bahwa seminar ini tidak akan terwujud tanpa bantuan 

dan dukungan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk bimbingan, nasehat, 

maupun do’a. Maka dalam kesempatan ini dengan segala ketulusan, penulis 

mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan kepada :  

1. Dr. Hj. Kiki Zakiah, Dra., M.Si. selaku pembimbing utama yang telah 

meluangkan waktu, tenaga, pikirannya, serta saran dalam membimbing 

hingga terselesaikannya skripsi ini. 
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2. Dr. H. Aziz Taufik Hirzi, Drs., M.Si. selaku dosen kepala bidang kajian 

Jurnalistik yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikirannya, serta saran 

dalam membimbing hingga terselesaikannya skripsi ini. 

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

Komunikasi Universitas Islam Bandung atas izin yang telah diberikan 

kepada penulis untuk mengerjakan skripsi. 

4. Bapak Dr. Oji Kurniadi, M.Si. selaku Wakil Dekan I yang telah 

memberikan kemudahan dalam perizinan dan ihwal surat-surat pengantar 

dari kampus demi kelancaran kegiatan penyusunan skripsi ini. 

5. Seluruh Bapak dan Ibu staf pengajar jurusan  Ilmu Jurnalistik Universitas 

Islam Bandung yang telah mendidik dan memberikan pengetahuan yang 

sangat berarti dan berharga bagi masa depan penulis. 

6. Keluargaku (Ayah, ibu, dan kakak), terima kasih untuk doa, dukungan, 

dorongan dan kesabarannya yang selama ini menjadi semangat bagiku 

untuk terus berjuang menyelesaikan skripsi ini.  

7. Wa Dudi, Mang Dede, Pak Rochman, Pak Endang, dan Mang Sholeh, 

selaku guru spiritual yang selalu memberikan ghiroh dan motivasi pada 

penulis dalam melaksanakan segala hal.  

8. Ibu Ratri Rizki K., S.Sos., M.Ikom yang dari tahap awal selalu 

memberikan masukan dan semangat kepada saya guna menyelsaikan 

skripsi ini. 

9. Teman-teman Jurnalistik 2012 yang selalu memberi support guna 

menyelsaikan skripsi ini. 
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10. Prof. Dr. Hj. Atie Rachmiatie, Dra., M.si. selaku dosen wali yang telah 

bersedia membimbing dan memberikan masukan-masukan positif kepada 

penulis. 

11. Staf pegawai perpustakaan Universitas Islam Bandung atas kesempatan 

dan waktunya yang diberikan kepada penulis dalam peminjaman buku 

yang mendukung bahan-bahan untuk skrip dan untuk melihat contoh-

contoh skripsi-skripsi senior. 

12. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih 

atas dukungan dan semangat moril kepada penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

 

 

                            

           Bandung, 27 Oktober 2015  

       Penulis 

  

            
                Hilmy Farhan       
            NPM. 10080012358 
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