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Persembahan ..
Persembahan ..

Skripsi ini utamanya kupersembahkan untuk Ayah,
ibu, kakak, serta adiku …

Percayalah bahwa semua yang kita lakukan
apapun itu lebih baik daripada hanya terdiam..

Berusahalah semampumu ..
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Tuhan pasti beri jalan untukmu ..
KATA PENGANTAR
Bismillah, Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah
melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya kepada penliti sehingga peneliti dapat
menyelesaikan skripsi dengan Judul “Analisis Framing Pemberitaan (Kasus
Demonstrasi Mahasiswa Papua dalam Rencana Aksi Damai Mahasiswa Papua dan
Aktivis Pro-Demokrasi Mendukung Persatuan Pergerakan Pembebsan untuk Papua
Barat dalam Media Tribunnews.com dan Harianjogja.com periode 14 – 27 Juli 2016)
ini meskipun jauh dari kata sempurna.
Dalam hal ini peneliti ingin mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada
semua pihak, yang dengan rendah hati ikut terlibat secara langsung maupun tidak
langsung. Namun dalam hal ini memiliki energi positif sehingga tetap menjadi pemacu
dan penyemangat peneliti dalam mengerjakan skripsi. Setelah melalui berbagai tahap
peneliti bisa meneyesaikan skripsi ini walaupun masih banyak kekurangan dari berbagai
aspek.

Terima kasih Saya ucapkan ..
1. Kepada Bpk. Muzayin Nazaruddin., S.Sos., M.A. selaku Kaprodi Jurusan Ilmu
Komunikasi, dan kali ini

berkenan sebagai Dosen Penguji dalam skripsi

peneliti. Keputusan beliau memasukan penulis dalam daftar “Skripsi Camp”
sanggat bermanfaat pagi penulis, karena dengan adanya program tersebut
mahasiswa pada umumnya menjadi terpacu untunk menylesaikan tugasnya yang
sempat tertunda dengan berbagai alasan dari penulis
2. Kepada Mas Barlian dan Bli Kadek, tanpa bantuan kedua mahasiswa Pasca
Sarjana tersebut mungkin skripsi dari penulis dapat dikatakan terbengkelai,
karena mereka selalu memberi semangat dan motivasi untuk mengerjakan dan
menyelesaikan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam hal ini sangat
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banyak sekali meluangkan waktu serta pemikiran Mas Bar dan Bli dalam skripsi
ini. Untuk itu dalam kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih
sebesar-besarnya.
3. Kepada Mbak Ida Nuraini Dewi Kodrat Ningsih, S.I Kom ,MA selaku Dosen
Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak waktunya untuk memberi
masukan dan saran terhadap skripsi ini, beliau menganggap mahasiwanya
sebagai teman sehingga lebih mudah untuk menyampaikan pandangan yang
bselum sesuai dengan materi skripsi. Ketika konsul seperti ngobrol dengan
teman sebaya tetapi menjurus ke pokok permasalah dari skripsi tersebut.
4. Kepada Bapak saya, Bpk. Untung Widodo (alm) yang dalam kerehariannya
selalu menekankan disiplin dalam segala hal dan selalu berdoa kepada Allah
SWT agar diberi kelancarang dalam mengerjakan hal apapun. Setra kepada
Bapak tiri saya, Bpk Ansori yang selalu memberi semangat saya dalam
mengerjakan semua hal, dengan di dukung usaha yang penuh hati dalam
mengerjakan skripsi ini.
5. Kepada ibu saya, Ibu Heri Maryati. Beliau selalu memberikan semangat dan
memberi dukungan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi, dengan tidak
pernah lupa menanyakan progres skripsinya sudah sampai mana? setiap kali
bertelfon maupun sekedar mengingatkan lewat pesan singkat untuk segera
mengerjakan skripsi walaupun hanya sedikit progresnya. Ibu saya juga ibu pasti
selalu mendoakan dalam diam untuk kelancaran segala urusan yang sedang
putranya hadapi.
6. Kepada kakak Okta Feria Widodo, adikku Alridho Tri Widagdo, sebagai anak
kedua di keluarga, ingin menyampaikan bahwa perjuangan saya baru akan
dimulai dan masuk ke bagian selanjutnya setelah menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Prodi Ilmu Komunikasi dan Jogjakarta beserta isi-isinya, pada awalnya
masuk dan mengambil jurusan ilmu komunikasi itu bukanlah tujuan utama.
Namun seiring berjalannya waktu, mungkin benar ada campur tangan Tuhan
dalam setiap keputusan yang kita ambil hingga sampai saat ini merasa nyaman
dan cocok untuk berada disini, sehingga sempat membuat diri sendiri bertanya
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“bukan masalah tepat waktu atau tidak dalam mengerjakan skripsi, tetapi banyak
hal yang di dapat dari segi apapun dengan ke istimewaan kota ini”.
8. Kepada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2012, Satu kalimat untuk
menggambarkan Angkatan 2012 “Senang dan bangga rasanya bisa mengenal,
bermain, serta belajar bersama kalian semua”, masih banyak hal yang baru saya
ketahui setelah mengenal mahasiswa Komnunikasi 2012 ini.
9. Kepada

Rengginang Gangsta, Sugandito family, Kontrakah Sigit family,

Kontrakan 38, Kontrakan Fajru dan beberapa perkumpulan yang ada
dikomunikasi angkatan 2012. Sulit digambarkan dalam pertemanan dengan
mereka, karena susah, sedih, senang, semuanya pernah saya lakukan bersama
mereka. Harapan saya pertemana ini jangan ada akhir sampai akhir hayat
memisahkan kita.
10. Kepada Mamah Weny, Papah Ginting, Brina, Brieda, Kak Bian, Abi, Sabian,
Zafran banyak terimakasih saya ucapkan dengan selalu mengingatkan saya
tentang skripsi dan terus memberi semagat dan motivasi, terimakasih sudah
menerima dengan baik hati dalam berbagai pertemuan, bisa dibilang sudah
menjadi keluarga kedua saya yang berada di Temanggung.
Demikian ucapan syukur serta terima kasih ini saya sampaikan. Selain hal di atas
peneliti juga berharap kepada siapa saja yang membaca penelitian ini untuk dapat
memberikan kritik & saran untuk perbaikan serta pengembangan keilmuan.

Yogyakarta, 8 Maret 2017
Peneliti

Lalitya Dhimas Prima Murtadho
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