
  



 



 

 

 



 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

 

 

 

 

Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan, 

Karena itu bila kau telah selesai (mengerjakan yang lain) dan 

kepada Tuhan, berharaplah 

(Q.S Al Insyirah : 6-8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kupersembahkan Untuk 

Kedua Orang Tuaku  

Keluargaku 

Dosen Prodi Komunikasi 

Teman-Teman Seperjuangan 

Almamaterku 

 

 

 

 



 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat 

dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul 

Bingkai Penistaan Agama Menjelang Pilkada DKI 2017 dalam Portal Berita 

Islam (Analisis Framing Kasus Basuki Tjahaja Purnama pada situs 

Panjimas.com dan Eramuslim.com). Shalawat serta salam semoga senantiasa 

terlimpahkan Kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para 

sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman ini. Skripsi ini disusun 

untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu 

Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam 

Indonesia. Dalam melaksanakan penelitian hingga pada tahap penyelesaian, penulis 

mendapatkan dukungan dan bantuan pemikiran dari berbagai pihak. Oleh karena 

itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya 

kepada: 

1. Allah SWT, yang telah mendengar dan menjawab doa saya ketika saya 

sedang senang maupun sedih, serta memberikan kesehatan, kemudahan, dan 

segalanya tidak bisa disampaikan dalam kata-kata. 

2. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Abdul Hakim Kurniawan dan 

Ibu Umi susilowati, yang selalu memberikan doa kepada anak-anaknya di 

setiap sujudnya, memberikan dukungan moril dan materil baik dalam 

pembuatan skripsi maupun kehidupan sehari-hari. Semoga Bapak dan Ibu 

selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan rizeki yang 

melimpah dan kebahagiaan lahir batin.Amin 

3. Kepada Nenek Munifah yang selalu memberikan semangat dan 

mendengarkan semua cerita tentang kehidupan saya, serta memberikan 

dukungan moril dan materil. Semoga mereka diberikan kesehatan jasmani 

dan rohani sehingga dapat melihat cucunya wisuda, menikah, dan punya 

anak seperti yang selama ini mereka inginkan. Amin 



4. Kepada kakak saya Novia Rakhmawati dan adik saya Abdul Majid 

Syafi’ Jaya, yang selalu memberikan semangat, cinta kasih dan 

menghadirkan arti kata “berbagi”. Semoga dia dapat menyelesaikan 

kuliahnya tepat waktu. Amin 

5. Kepada bapak Muzayin Nazaruddin, S.Sos. MA. Selaku kepala Program 

Studi Ilmu Komunikasi Universitas islam Indonesia. Semoga kebaikan 

beliau di balas oleh Allah SWT, semoga beliau diberikan kesehatan, rezeki 

yang berlimpah dan kebahagaiaan lahir dan batin. Amin 

6. Kepada bapak Holy Rafika Dhona, S.I.Kom.,M.A. selaku Dosen 

Pembimbing Skripsi, terimakasih telah membimbing saya dengan sabar dan 

tulus, memberikan kritik dan saran selama pembuatan skripsi. Semoga 

kebaikan beliau dibalas oleh Allah SWT, diberikan kesehatan, rezeki yang 

berlimpah dan kebahagaiaan lahir dan batin. Amin 

7. Kepada Ibu Mutia Dewi S.Sos., M.I.Kom. Selaku Dosen Pembimbing 

Akademik terimakasih atas arahan dan dukungan selama masa perkuliahan 

saya. Semoga beliau diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah dan 

kebahagaiaan lahir dan batin. Amin 

8. Seluruh staff Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam 

Indonesia Yogyakarta, terimakasih telah membantu saya dalam urusan 

perkuliahan, surat-menyurat perizinan, dan lain sebagainya. Semoga 

mereka selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah dan kebahagaiaan 

lahir dan batin. Amin 

9. Indra Ramanda, terimakasih karena telah membantu memberikan 

semangat dan motivasi setiap harinya selama proses mengerjakan skripsi 

hingga selesai. Semoga kebaikannya mendapat balasan dari Allah Swt dan 

semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah dan 

kebahagaiaan lahir dan batin. Amin 

10. Para sahabat saya, Ratih Gayatri, Sunnora Meilisa, Nadila Anindita, 

Nisrina, Nita Amanah, Saputra Dilingga, Tiara Indah, Putrindiri, M Ikhsan, 

Nadya Annisa, Gandhis Nira, Alfina Jannah, Tyas Astrid dan lainnya yang 

tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas saran, dukungan, dan 

canda tawa yang telah kita bangun selama ini. 



 


