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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

 

Alhamdulillahirabbil’alamin  

 Pertama-tama penulis ingin mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT 

yang telah memberikan kesempatan, kesehatan, serta rezeki untuk melanjutkan 

program studi S1 ini hingga akhir. Kedua, Shalawat serta salam selalu panjatkan 

kepada Nabi Muhammad SAW. Saya persembahkan karya sederhana ini untuk 

beberapa orang yang telah menyayangi saya selama ini, yaitu: 

Ibu dan Bapak Tercinta 

Terima kasih untuk doa, dukungan, kepercayaan, dan kasih sayang yang tiada 

hentinya kepada Aufa. Semoga dengan selesainya studi S1 ini akan membuka 

perjalanan baru bagi Aufa agar bisa menjadi orang yang berhasil dan bermanfaat bagi 

dunia dan akhirat. Dan semoga dengan selesainya studi S1 ini juga bisa membuat Ibu 

dan Bapak bahagia serta bangga. Penulis ingin membuktikan kepercayaan Ibu dan 

Bapak kepada Aufa untuk menyelesaikan sekolah sampai selesai dan satu tanggung 

jawab Aufa sebagai kakak sudah tercapai. Semoga Aufa bisa mencapai tanggung 

jawab lain serta Ibu dan Bapak senantiasa menemani, mendukung, dan percaya pada 

Aufa hingga akhir. Semoga Ibu dan Bapak selalu diberikan panjang umur dan 

kesehatan oleh Allah SWT. 

Ahda Andita Aziz dan Azka Andika Aziz  

Terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan. Semoga kalian besok bisa lebih 

baik dan sukses selalu. 

  



HALAMAN MOTTO 

 

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

 

“Only you and you alone can change your situation.  

Don’t blame it on anything or anyone.”  

--Leonardo DiCaprio-- 

 

“There is no magic to achievement. 

It’s really about hard work, choices, and persistance.” 

--Michelle Obama-- 

 

“Do the one thing you think you cannot do. Fail at it. Try again.  

Do better the second time. The only people who never tumble are those who never 

mount the high wire.” 

--Oprah Winfrey-- 

 

  



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 Nashori, S.Psi., M.Si., 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, motivasi, saran, masukan, dan rasa positif kepada penulis 

untuk terus berusaha menyelesaikan skripsi ini hingga akhir. Semoga Bapak 

selalu diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah SWT. Dan semoga 

dipermudah dan diberi kelancaran dalam melanjutkan studi S3 nya di manapun 

Bapak berada.  

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

Akademik. Terima kasih telah memberikan banyak bantuan terkait hal-hal 



menyangkut perkuliahan. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan umur 

panjang oleh Allah SWT. 

4. Bapak Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A., selaku Dosen HI UII dan selaku 

Dosen Penguji Seminar dan Sidang Proposal, terima kasih untuk motivasi dan 

bimbingannya. Semoga Bapak selalu diberikan kesuksesan, kesehatan, umur 

panjang serta selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Dan semoga Bapak 

dilancarkan dan diberi kemudahan untuk melanjutkan S3 nya di manapun 

Bapak berada.  

5. Dosen-Dosen HI UII, yaitu: Ibu Karina Utami Dewi, S.IP., M.A., Bapak Geradi 

Yudhistira, S.sos., M.A., Ibu Gustrieni Putri, S.IP., 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 banyak berbuat 

kesalahan. Semoga para Dosen-Dosen HI mendapatkan balasan yang baik dari 

Allah SWT. Dan semoga selalu diberikan kesuksesan, kesehatan, umur panjang 

serta kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan.  

6. Mbak Mardiatul Khasanah yang telah memberikan kemudahan dalam segala 

urusan akademik dan perkuliahan. Terima kasih juga untuk kenangan 

menyenangkan kita bersama, semoga Mbak Diah selalu sehat, diberi umur 

panjang, dan lancar dalam segara urusan.  

7. Kedua orang tua tercinta, Bapak Abdul Aziz Heru Setiawan, A.Ptnh,, M.H., 

dan Ibu Andi Arfatimah Makkunradde, A.Ptnh., M.H., Terima kasih untuk 

selalu percaya dengan Aufa untuk bisa menyelesaikan S1 ini sampai akhir. 

Terima kasih untuk motivasi dan kesabarannya menunggu Aufa hingga sampai 



di saat ini. Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat, umur panjang, dan bisa melihat 

Aufa bisa menjadi lebih dari ini suatu hari nanti. Untuk adik-adik penulis, Ahda 

Andita Aziz dan Azka Andika Aziz, semoga suatu saat kalian bisa lebih baik 

dari Mbak Ufa.  

8. Anandito Nirwantoro, sahabat, teman, partner, kakak, adik, saingan, dan calon 

imam. Terima kasih untuk dukungan, kesabaran, motivasi dan percaya untuk 

bisa menyelesaikan ini. Semoga kita bisa menyelesaikan tugas-tugas baru 

bersama kedepannya nanti. Sukses untuk kita berdua.  

9. Sahabat-sahabat saya di Sidoarjo, Salsa Wirabuana Dewi, Talitha Octania 

Soeratinojo, Mela Rosita, Athalla Permana, Aldo Rizki Dharmawan, dan Rieza 

Ayu Febrina Mandala Putri. Terima kasih untuk dukungan dan doanya untuk 

penulis agar segera menyelesaikan studi di Jogjakarta. Sampai ketemu sebentar 

lagi! 

10. Sahabat-sahabat seperjuangan DPS Pak Jati yang saya sayangi; Elyana Ade 

Pertiwi, Trivida Widia, Devi Agustina, dan Rana Sausan terima kasih untuk 

perjuangannya bersama.  

11. Sahabat-sahabat saya tercinta di kampus kebanggan UII. Afifah Sausan 

Mizhari, Vivid Husnul Ummahat, Ina Nafilla Zahra, Sarini, Thalia Adelina, 

Regina Dwi Astria, Dewi Masitoh, dan Inneke Fiersana. Kalian yang membuat 

hari-hari penulis berwarna, semoga kita sukses semua dan bisa jadi penggiring 

pengantin satu sama lain. Terima kasih juga untuk sahabat laki-laki saya, 

Azeem Nur Taqwin, Galang Bagas Wicaksono, Muhammad Ikmal, yang sudah 



menjadi saudara laki-laki dan partner kuliah termaco yang pernah ada. Semoga 

jika kita bertemu suatu saat nanti tidak lupa dengan kenangan bersama-sama. 

12. Teman-teman DPA Pak Enggar, Keluarga Besar Komahi Periode 2014/2015, 

teman-teman HI P2A, teman-teman Conference Australia, teman-teman KKN 

Unit 156, teman-teman Magang Kemlu, teman-teman terdekat di Teknik 

Lingkungan UII, dan seluruh teman-teman HI angkatan 2014 yang telah 

berjuang bersama selama 4 tahun ini. Terima kasih telah menjadi tim dan 

partner terbaik.  

13. Seluruh pihak yang tidak bisa dituliskan seluruhnya oleh penulis. Serta paling 

spesial untuk Penulis sendiri, Aufa Andiani Aziz, si Merah Plat W, sahabat 

tercinta Macbook Air, terima kasih sudah mendampingi selama 4 tahun ini. 

Alhamdulillah. 

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

beberapa pihak yang telah disebutkan, di mana telah memberikan banyak kontribusi 

dalam pengerjaan dan penyelsaian skripsi ini dengan sebaik mungkin. Semoga skripsi 

ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat menginspirasi pembaca untuk 

menemukan beberapa penelitian yang baru dan inovatif. 

Wassalammu’alaikum Wr. Wb. 

    Yogyakarta, 1 Oktober 2018 

 

 

(Aufa Andiani Aziz) 

 


