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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillahirabbil’alamin  

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas 

segala kesempatan, kesehatan, serta rezeki untuk melanjutkan program studi S1 

ini hingga akhir. Kedua, Shalawat serta salam selalu dipanjatkan kepada Nabi 

Muhammad SAW. Saya persembahkan karya sederhana ini untuk orang-orang 

yang paling berpengaruh di dalam hidup saya yaitu: 

Bunda dan Abah Tercinta 

Bunda Mahmudah & Abah Marzuki Mustafa 

Tidak ada kata yang cukup untuk diekspresikan begitu berterimakasihnya anakmu 

atas segala air mata, keringat hingga darah yang telah tertumpah demi selesainya 

studi S1 ini. Terima kasih atas doa, nasehat, teladan, dukungan, cinta dan kasih 

sayang yang tiada hentinya kepada anak pertamanya selama ini. Semoga dengan 

selesainya studi S1 ini akan menjadi batu lompatan agar bisa menjadi orang yang 

berhasil dan bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Semoga dengan selesainya studi 

S1 ini juga bisa membuat Bunda dan Abah bahagia serta bangga. Penulis ingin 

membuktikan bahwa suatu saat nanti, Elyana bisa menjadi orang yang bermanfaat 

bagi agama, keluarga dan saudara. Semoga Bunda dan Abah selalu diberikan 

panjang umur dan kesehatan oleh Allah SWT. 

Kedua Adik Tersayang 

Dimas Yuda Prasetya & Muhammad Rizki Ananda  

Untuk keduanya, terimakasih sudah selalu menjadi penyemangat sekaligus 

penghibur bagi mbak. Semoga mbak bisa menjadi contoh yang baik bagi kalian 

berdua. Kurangnya tolong jangan diikuti. Kalian berdua selalu menjadi motivasi 

berharga bagi mbak. Semoga kalian juga selalu dipermudah dan diberi kesuksesan 

dalam pendidikan dan agama oleh Allah SWT. 

  



HALAMAN MOTTO 

 

 

“Barang siapa bersungguh-sungguh, maka dapatlah ia.” 

 

“Do one thing, 

Everyday, 

That scares you” 

-- Anna Eleanor Roosevelt – 

 

“I beg you 

Take courage; 

The brave soul 

Can mend even disaster” 

--Catherine the Great-- 

Therefore, 

 

“Happines lies in the joy of achievement and the thrill of creative effort.” 

--Franklin D. Roosevelt-- 

 

 

  



KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

 Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi 

Maha Penyayang yang telah memberikan rahmat, pertolongan, kelancaran serta 

kemudahan dalam mengerjakan skripsi ini yang dapat selesai tepat pada waktunya. 

Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis 

menyadari bahwa proses dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari motivasi, 

dukungan, nasehat, bimbingan serta saran dari beberapa pihak. Oleh karena itu, di 

sini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Dr. H. Fuad Mashori S.Psi., M.Psi., M.Ag., Psikolog selaku Dekan 

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia 

yang telah memberikan nasehat, bimbingan dan arahan. 

2. Bapak Irawan Jati, S.IP.,M.Hum.,M.S.S selaku Ketua Program Studi 

Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya 

Universitas Islam Indonesia serta selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang 

telah memberikan nasehat dan bimbingan yang membangun kepada 

penulis selama ini sehingga proses skripsi yang dapat menjadi lebih 

mudah dan terarah. Mohon maaf apabila selama menjadi mahasiswa, 

penulis sering membuat kesalahan. Semoga selalu diberikan kesehatan 

dan umur panjang oleh Allah SWT. Semoga Bapak dipermudah dan 

diberi kelancaran oleh Allah SWT dalam melanjutkan studi S3 serta 

meraih capaian-capaian lainnya.  

3. Bapak Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing 

Akademik yang telah membimbing dan memberikan nasehat bagi segala 



kebingungan dan keluhan selama menjalankan kuliah. Juga sebagai 

Dosen Penguji Sidang Skripsi, terimakasih untuk segala saran dan 

arahannya. Mohon maaf jika selama ini telah menjadi mahasiswa yang 

merepotkan dengan berbagai pertanyaan dan keluhan. Semoga Bapak 

selalu diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah SWT. Semoga 

Bapak menjadi seorang yang amanah dan bersungguh-sungguh dalam 

memberikan kontribusi terutama sebagai Sekertaris Prodi. Semoga 

dimudahkan dalam mencapai segala tujuan baik Pendidikan maupun 

rumah tangga.  

4. Bapak Geradi Yudhistira, S.sos., M.A. selaku dosen HI UII yang telah 

memberikan saran dan masukan kepada skripsi penulis sebagai Dosen 

Penguji Seminar Proposal dan Dosen Penguji Sidang Skripsi sehingga 

skripsi ini menjadi lebih baik. Terimakasih juga atas segala kritik yang 

membangun sehingga penulis lebih semangat dalam menyelesaikan 

skripsi ini. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan umur panjang 

oleh Allah SWT. Semoga segala tujuan hidup bapak diberi kelancaran 

oleh Allah SWT dalm pencapaiannya.  

5. Dosen-Dosen HI UII, yaitu: Ibu Gustrieni Putri, S.IP., M.A., Ibu Karina 

Utami Dewi, S.IP, M.A., Bapak Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A., 

dan Bapak Hasbi Aswar, S.IP., M.A. yang telah sabar untuk mengajarkan 

banyak ilmu dan pengetahuan. Mohon maaf apabila selama masa 

perkuliahan penulis banyak berbuat kesalahan. Semoga para Dosen-

Dosen HI mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT. Semoga selalu 



diberikan kesuksesan, kesehatan, umur panjang serta kemudahan dan 

kelancaran dalam segala urusan.  

6. Mbak Mardiatul Khasanah cantik yang telah memberikan kemudahan 

dalam segala urusan akademik dan perkuliahan. Terima kasih sudah 

selalu ada untuk memberikan segala jawaban dari pertanyaan-pertanyaan 

penulis kapanpun dan dimanapun.  

7. Kedua orang tua tercinta yang selama ini selalu memberikan dukungan 

baik berupa material maupun moral. Terimakasih juga atas tekanan yang 

membangun melalui pertanyaan “skripsinya sudah sampai mana?”, 

“kapan wisuda?”, “kok main terus? Enggak skripsian?” sehingga 

pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi motivasi besar bagi penulis agar 

segera menyelesaikan skripsi. Doa-doa serta motivasi lainnya juga tentu 

menjadi pendorong terhadap selesainya skripsi ini. Kata terimakasih tidak 

cukup diucapkan atas jasa yang diberikan oleh orang tua dari dalam 

kandungan hingga saar ini. Semoga segala usaha-usaha tersebut 

dibalaskan dengan sebaik-baiknya oleh Allah SWT. Penulis akan selalu 

berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi orang yang sukses dan 

bermanfaat bagi agama, keluarga dan saudara sehingga akan selalu 

menjadi kebanggan.  

8. Keluarga Besar Mustafa dan Keluarga Besar Saleh Tohiri. Terimakasih 

atas segala nasehat, dukungan dan selalu ada untuk penulis dalam keadaan 

apapun. Terimakasih juga sudah selalu ada untuk mendengar segala keluh 

kesah penulis. Terimakasih sudah selalu mengingatkan untuk tidak lalai 



dan selalu menomor satukan agama. Semoga segala kebaikan keluarga 

besarku dibalas sebaik-baiknya oleh Allah SWT. Aamiin. 

9. Terimakasih kepada Dream Ceker: Puteri Anandita, Rina Triana, Mami 

Suci Probo, Fairuz Abadi dan Rizky Ade yang selalu mendengarkan keluh 

kesah sebagai sahabat terbaik. Terimakasih atas pertanyaan dan 

pernyataan yang selalu diucapkan sebagai motivasi dan penenang hati 

dalam menjalani hidup. Terimakasih sudah selalu ada di saat yang lain 

pergi entah kemana. Semoga segala kebaikan kalian terbalaskan oleh 

Allah SWT. Semoga kita tetap selalu bisa saling memaki tanpa ada rasa 

termaki ya teman-temanku. Semoga mimpi kita sama-sama dari awal 

sampai surga bisa terwujud dengan sama-sama introspeksi diri dan saling 

menasehati aamiin yarobbalalamiin. Jangan ada yang “taken” kalo 

meninggalkan teman-teman lainnya “non-taken” wkwk.  

10. Terimakasih kepada My Everglow: Devi 3 sks, Trivida tukang php, adek 

Vikram, Oppa Reksi, Eonni Siti yang selalu ada dari awal kuliah sampai 

seterusnya insyaAllah. Terimakasih sudah selalu setia dengerin curhatan, 

omelan, keluhan sampai tanggapan aku walaupun kadang-kadang non-

sense. Terimakasih sudah mau jadi temen yang selalu setia dari awal 

sampai akhir dimanapun dan kapanpun. Terimakasih sudah selalu 

memberi dukungan dan motivasi dalam aktivitas baik mengenai 

akademik maupun hidup selalu membuat penulis lebih semangat dan 

ikhlas dalam menjalani kedua cobaan tersebut. Walaupun terkadang kita 

berbeda pendapat, tapi pendapat itu sama sekali tidak mengintervensi 

koneksi yang telah terbangun di antara kita sejak dini. Terimakasih sudah 



selalu jadi teman yang real no fake dan (semoga) jarang ngomongin di 

belakang. Semoga segala yang kalian berikan kepada penulis senantiasa 

dibalas oleh Allah SWT. Semoga teman-teman sekalian tetap menjadi 

everglow-nya penulis dalam perjalanan karir ke depan. Cepet nyusul ya 

jangan terlalu lama! 

11. Terimakasih teman-teman yang sudah berpartisipasi baik dalam proses 

penyelesaian skripsi penulis ataupun menjadi penyemangat: Aufa, 

Regina, Vivid, Thalia, Della, Sausan, Bintar, Novrizal, Azeem dan Fariz 

yang selama proses penyelesaian skripsi ini telah memberi nasehat, 

dukungan hingga menjadi tempat keluh kesah penulis. Semoga dibalas 

sebaik-baiknya oleh Allah SWT.  

12. Teman-teman HI angkatan 2014 yang telah berjuang bersama selama 4 

tahun ini terutaman teman-teman kelas B. Terima kasih telah mau 

menempuh jalan bersama dengan tujuan dan nasib yang berbeda-beda. 

13. Terimakasih untuk Milo dan Elyana yang sudah berjuang kemudian 

Seluruh pihak yang tidak bisa dituliskan seluruhnya oleh penulis. Terima 

kasih atas doa, motivasi serta dukungannya. 

Sekali lagi, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 

seluruh pihak yang berperan baik yang telah disebutkan maupun tidak. Semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat menginspirasi pembaca untuk 

menemukan beberapa penelitian yang baru dan inovatif. 

Wassalammu’alaikum Wr. Wb. 

   

Elyana Ade Pertiwi 


