
 



 



 

 



HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

 

 

Segala puji dan syukur pada Zat yang Maka Kuasa  

Allah Subhanahu wa taala 

 

Atas segala rahmat,  hidayah, nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada penulis 

sehingga penulisan skirpsi ini dapat terselesaikan.  

Sholawat dan salam selalu mengiringi kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, 

keluarga, sahabat dan para kerabat lainnya.  

 

Skripsi ini penulis persembahkan kepada 

Bapak dan Ibu tercinta  

Bapak Basyori dan Ibu Ponisih 

 

Atas cinta dan kasih sayang, dukungan, baik materi maupun moril dalam bentuk apapun. 

Mereka adalah orang tua terbaik yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan 

pengertian dan penuh kasih sayang.  

 

Selain itu terima kasih juga penulis sampaikan untuk keluarga besar, para kerabat, para 

sahabat, orang terkasih dan juga teman lainnya yang selalu mengiringi doa dan semangat 

untuk kelancaran skripsi penulis.  

 

 

 

 

 



 

MOTTO 

 

 

“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi 

tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan 

mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram.”  

 

 

(Q.s. Ar Ra’d : 28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KATA PENGANTAR 

Alhamdulillahi rabbil’alamiin, puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang 

telah memberikan hidayah dan ilmu-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun dan 

menyelesaikan karya skripsi ini dengan baik dan semoga lengkap tak kurang suatu apapun . 

Dalam skripsi ini,penulis mengungkap dan membahas wacana Sunda Wiwitan dalam 

teks berita tirto.id. Pada penelitian ini, penulis mengurai wacana dari narasi teks media tersebut 

melalui skema analisis wacana Norman Fairclough. Dimensi Fairclough, berfokus pada tiga 

aspek yaitu: teks, praktik kewacanaan, dan praktik sosial budaya. 

Selama melakukan penelitian, banyak pihak yang telah membantu penulis baik berupa 

material, moral, maupun spiritual. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis ingin 

mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Basyori dan Ibu Ponisih yang selalu memberikan doa tanpa henti, mendukung 

penulis selama proses mengerjakan skripsi ini serta memberikan dukungan moral dan 

materi. 

2. Seluruh keluarga penulis yang telah memberikan perhatian dan memotivasi penulis 

untuk menyelesaikan skipsi ini.  

3. Bapak Holy Rafika Dhona, S.I.Kom., M.A selaku dosen pembimbing skripsi yang 

dengan sabar membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi. 

4. Ibu Ida Nuraini Dewi Kodrat Ningsih, S.I.Kom, M.A. selaku dosen pembimbing 

akademik yang telah memberikan semangat dan motivasi untuk segera menyelesaikan 

skripsi. 

5. Para Dosen Ilmu Komunikasi UII yang selama ini sudah memberi banyak pengetahuan 

kepada penulis. 

6. Doddy Akhmad Rasyidi yang telah mendampingi penulis dengan setia baik susah 

maupun senang, serta selalu memotivasi penulis menyelesaikan skripsi ini. 

Terimakasih untuk nasihat-nasihatnya selama ini.  

7. Sahabat-sahabat tercinta nun jauh disana, Mulyani Permana, Annisa Nur Aulia Utami, 

dan Kharisanty Sofie Aulia yang telah bersama selama tujuh tahun, selalu memberikan 

dukungan serta doa bagi penulis. Terimakasih karena selalu ada mendengarkan keluh 

kesah penulis selama berada di perantauan. 



8. Sahabat seperjuangan Canny Sylvia, Sonya Setya Gama, Jihan Khairunnisa, yang telah 

memberikan dukungan serta doa. Berbagi canda tawa dan kehangatan dalam hari-hari 

penulis. Salam anak rantau. 

9. Teman-teman seperjuangan di jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2014, kakak dan 

adik tingkat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah menjadi 

teman belajar dan bergurau bersama dalam empat tahun ini.  

10. Keluarga di Kognisia 2014-2017, untuk Lina Sholawati, Dini F. Rosyad, Khafiya Izzati, 

Khumaid Ahyat Sulkhan, M. Rizal Purnawan, Mirza Muhammad Iqbal, Zakiah Yasfi, 

Ria, Nafisah, Kak Rio yang sudah membimbing penulis menjadi orang yang lebih baik.  

11. Keluarga Olimpus Kak Ali, Edo, Kak Dewi, Po, Opi, Ojan, Memet, Qonita, Otom, Ican, 

Reki, Alif, Brenda, Shaska, Fiqi yang memberikan banyak pengalaman menarik selama 

pagelaran olahraga di UII.. 

12. Keluarga Red_Aksi Khumaid Akhyat Sulkhan, Budi Pranoto, Wulan, Firda,  yang 

mengajarkan banyak pengalaman dan pengajaran pada penulis dalam membuat dan 

memproduksi tulisan-tulisan yang berkualitas 

13. Keluarga Kost Poetri Bu Bambang Hardjoko yang dengan keramahan mereka telah 

membuat suasana hangat dalam hari-hari penulis. 

14. Para narasumber yang secara tidak langsung telah membagikan pengalaman berharga 

kepada penulis mba Maya Saputri, mba Ratna, mas Teguh, mas Mufti, dan juga mas 

Lalu.  

15. Mas Oni, Mas Yudi, Mba Intan, yang dengan sabar membantu penulis dalam 

menyelesaikan segala urusan administrasi menjelang sidang. 

16. Kucing penulis, Muezza yang dengan keberadaannya menjadikan penulis tidak merasa 

kesepian. 

Penulis menyadari bahwa dalam pelaksanaan dan penulisan skripsi ini, masih terdapat 

banyak  kekurangan. Maka penulis berharap, kepada siapapun yang membaca, agar 

seyogyanya menyampaikan kritik dan saran yang membangun sehingga penulis dapat 

menyempurnakan karya ilmiah ini. Penulis pun berharap karya ilmiah ini dapat bermanfaat 

bagi para pembaca yang budiman. 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 
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