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MOTTO PENULIS 

“SEBAIK-BAIK HIDUP ADALAH YANG BERMANFAAT BAGI ORANG LAIN” 

 

 

 

 

 

 

SKRIPSI INI PENULIS PERSEMBAHKAN KEPADA: 

“Ibunda Tercinta di Sisi Allah, dan Untuk Bapak yang Tidak Pernah Berhenti 

Mendo’akan Aku” 
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KATA  PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 Alhamdulillahirabbil’alamin, Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini 

tepat pada waktunya.  Shalawat beserta salam  semoga selalu tercurahkan kepada junjungan 

alam, pembela umat, pemberi syafa’at yakni nabi kita Muhammad SAW, yang membawa 

umat dari zaman kejahiliyahan menuju zaman penuh ilmu pengetahuan ini.  

 Akhirnya setelah melalui beberapa perjalanan, perjuangan dan do’a, penelitian dengan 

judul “Konstruksi Media Terhadap Konflik Trasnportasi  Berbasis Online dan Transportasi 

Konvensional (Analisis Framing terhadap Media Online Kompas.com dan Tempo.co periode 

Februari 2017-Maret 2017 )”, mampu diselesaikan oleh penulis guna untuk menambah ilmu 

pengetahuan serta sebagai syarat penulis untuk mendapatkan gelar sarjana Ilmu Komunikasi. 

 Terselesaikannya tugas akhir ini tentunya tidak luput dari bimbingan, bantuan dan 

dukungan dari berbagai pihak yang telah memotivasi dan memberikan bantuan dan masukan 

dengan tulus dan ikhlas. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini penulis akan mengucapkan 

terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada: 

1. Dr.rer.nat. Arief Fahmie, S.Psi, MA, Psikolog selaku dekan fakultas Psikologi dan 

Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. 

2. Muzayin Nazarudin, S.Sos, MA selaku ketua prodi Ilmu Komunikasi Universitas 

Islam Indonesia. 

3. Ida Nuraini Dewi Kodrat Ningsih S.I.Kom, MA selaku Dosen Pembimbing Akademik 

dan Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga 

dan pikiran dalam mengarahkan Tugas Akhir ini. 

4. Narayana Mahendra P S.Sos., MA, selaku dosen Penguji Skripsi, terimakasih telah 

meluangkan waktu dan tenaga serta pikiran dalam mengarahkan penulis dalam 

merevisi skripsi. 

5. Segenap dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia atas ilmu 

yang telah diberikan selama di bangku perkuliahan. 
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6. Segenap staff  dan karyawan Divisi Akademik, Divisi Perkuliahan dan Divisi Umum 

Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, atas informasi dan  bantuan yang 

diberikan kepada penulis dalam proses pengerjaan Tugas Akhir. 

7. Keluarga tercinta, Orang Tua penulis. Ayah yang selalu memberikan nasihat dan 

dukungan kepada penulis selama masa berkuliah di Universitas Islam Indonesia. Ibu, 

yang selalu peduli pada penulis lebih dari  siapapun, yang saat ini sudah tenang  

bersama Illahi di sisi-Nya. Skripsi ini penulis persembahkan untuk ibu. 

8. Keluarga tercinta, kakak penulis Alkis Wati dan suami Suprayitno yang selalu 

memberikan dukungan kepada penulis, terimakasih banyak. Adik-adik  penulis Nur 

Hamidah dan Zeni Mutmainah yang selalu dirindukan. Dan juga untuk  keponakan 

penulis Alifa  Ashalina Azzahrah. 

9. Keluarga tercinta, nenek dan kakek penulis. I Love You. 

10. Keluarga  tercinta, untuk  tante Siti dan suami, bu Dina dan mamang Qosim  yang  

selalu memberikan dukungan baik moril dan materil. 

11. Dan  seluruh   keluarga penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

12. My best friends, Rahma Wati, Nur Baiti, Dewi Rahma yang selalu menjadi teman 

curhat dan bercanda. I  love you all. 

13. My partners  in crime, Arum, Ika, Citra, Fina, Puji, teman kuliah di Ilmu Komuniksi. I 

believe we can achieve our dreams in the  future  gurls. 

14. Teman-teman KKN 55 Unit 359 Kecamatan Selo, dukuh Pasah, Universitas Islam 

Indonesia. Rezky, Ageng, mas Reza, mas Bodik, Arin, Talitha dan Pipit.  Keep Solid 

Guys. 

15. Rekan-rekan komunitas Dispensi (Diskusi dan Penelitian Komunikasi), terimakasih 

telah berbagi ilmu dengan penulis. 

16. Segenap Ustadz dan Ustadzah dan segenap guru di Bahrul Ulum yang telah 

memberikan ilmu kepada penulis selama mengenyam pendidikan di Bahrul Ulum. 

17. Rekan-rekan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum dan rekan-rekan di MTs dan MA 

Bahrul Ulum yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Terimakasih telah berbagi 

cerita selama  nyantri dan sekolah di Bahrul Ulum. 

18. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2014 Ilmu Komunikasi Universitas Islam 

Indonesia. 

Penulis sangat menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih memiliki banyak kekurangan dan 

sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala kritik, saran dan masukan yang 
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membangun sangat dibutuhkan penulis sebagai pedoman untuk terus melakukan perbaikan ke 

arah yang lebih baik. Akhir  kata, penulis berharap semoga semua kebaikan dan do’a yang 

telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis dalam membantu penyelesaian Tugas Akhir 

ini akan dibalas oleh Allah SWT. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 

Amin. 

 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Yogyakarta, Mei 2018 

Penulis   

 

Maria Ulfa    

 

 

 

 


