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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

 

 

 

Yang utama dari segalanya...... 

Untuk semua cita dan harapan, puji syukur kehadirat Allah SWT. 

Terima kasih Ya Allah atas segala yang Engkau hadirkan untuk mewarnai 

hidupku dan Engkau gariskan menjadi takdir dalam hidupku. Terima kasih Ya 

Allah untuk waktu dan kesempatan yang telah Engkau berikan dalam penghujung 

awal perjuanganku. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada  

Nabi Muhammad SAW. 

 

Kupersembahkan karya sederhana ini, sebagai tanda bakti, hormat, dan terima 

kasih tiada tara kepada orang yang sangat aku sayangi dan cintai serta yang selalu 

memberikan motivasi dalam hidupku  

 

“ Kedua Orang Tuaku Tersayang” 

Ayahanda dan Ibunda Tercinta 

Terima kasih teruntuk ayah dan ibu yang selalu memberikan doa dan dukungan 

yang tak pernah putus. Kata-kata ayah dan ibu yang selalu memotivasi telah 

membuatku dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Karena doa dan harapan 

mama papa, aku dapat menyelesaikan studiku dengan baik. Terima kasih atas 

perjuanganmu dalam mendidik, merawat dan mendukung segala langkahku. 

Semoga ini menjadi langkah awal anakmu untuk berjuang, dan membuat kalian 

bangga dan bahagia. 



HALAMAN MOTTO 

 

“Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu maka ia berada di jalan Allah 

hingga ia pulang” 

_HR. Turmudzi_ 

 

“Sometimes you can do everything right and things will still go wrong. The key 

is to never stop doing right” 

_Angie Thomas_ 

 

“The three great essentials to achieve anything worth while are: Hard work, 

Stick-to-itiveness, and Common sense” 

_Thomas A. Edison_ 

 

Jangan pernah merasa takut untuk mencoba sesuatu yang baru, lakukan sebaik 

mungkin. Walaupun gagal bukan berarti hal tersebut adalah hal yang 

memalukan. Jadikan pengalaman tersebut menjadi sebuah pembelajaran. 

_Sausan_ 

  



KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya atas 

limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan baik, yang merupakan persyaratan untuk menyelesaikan studi. Penulis 

menyadari bahwa dalam proses pengerjaan skripsi ini tidak bisa lepas dari 

bimbingan, dorongan, dan bantuan baik materil maupun spiritual dari berbagai 

pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., MA.g., Psikolog selaku Dekan Fakultas 

Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. 

2. Bapak Geradi Yudhistira, S.sos., M.A., selaku dosen pembimbing skripsi. 

Terima kasih atas bimbingan, bantuan dan dukungan yang bapak berikan 

selama masa pengerjaan skripsi. Terima kasih atas ilmu, motivasi, dan saran 

yang telah diberikan kepada saya dan membuat saya termotivasi untuk menjadi 

manusia yang lebih baik lagi. Terima kasih telah menyisihkan waktu untuk 

bimbingan skripsi di sela-sela waktu yang seharusnya digunakan untuk 

istirahat, saya meminta maaf atas segala kesalahan yang pernah saya perbuat 

dan semoga bapak selalu berada di bawah lindungan Allah SWT.   

3. Bapak Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A., selaku dosen pembimbing 

akademik. Terima kasih atas bimbingan, pendampingan, dan saran yang telah 

bapak berikan selama 4 tahun studi saya di HI UII. Saran yang diberikan oleh 

bapak sangat membantu saya dalam menjalankan studi saya menjadi lebih baik 

lagi. Semoga bapak selalu berada dibawah lindungan Allah SWT.  



4. Bapak Irawan Jati, S.IP., M.Hum., M.S.S., selaku Kaprodi dan dosen, serta 

dosen-dosen HI UII khususnya dan tanpa terkecuali, Bapak Hangga Fathana, 

S.IP., B.Int.St., M.A., Bapak Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ibu Karina Utami Dewi, 

S.IP., M.A., Ibu Gustrieni Putri, S.IP., M.A., dan serta seluruh dosen-dosen UII. 

Terimakasih atas ilmu, arahan dan kesabarannya selama kurang lebih empat 

tahun ini. Bagi saya, bapak dan ibu adalah dosen-dosen yang luar biasa. Semoga 

apa yang telah bapak dan ibu berikan dapat menjadi amal jariyah dan 

mendapatkan balasan dari Allah SWT. Sukses terus untuk bapak dan ibu dosen 

tercinta. 

5. Kedua orang tuaku, yang tidak pernah putus mendoakan, mendukung, dan 

memberikan motivasi untuk terus belajar dan berjuang. Kalian adalah alasanku 

untuk berjuang dan terus belajar serta melawan rasa malas untuk 

mempersiapkan masa depan yang baik. Terima kasih atas segala pengorbanan 

yang telah diberikan kepadaku selama aku menuntut ilmu dan selalu 

memberikan doa terbaik dalam segala kegiatanku. Terima kasih telah 

mempercayaiku dalam segala hal dan selalu memotivasiku bahwa aku bisa 

melakukan apapun dengan baik. Semoga ayah dan ibu selalu dibawah lindungan 

Allah SWT. 

6. Adik-adikku, Fawwaz dan Zsa Zsa yang selalu mendoakan, senantiasa sabar, 

serta memberikan motivasi untuk kakak agar segera menyelesaikan studi. 

Terima kasih sudah menghibur kakak, semoga adik-adikku dimudahkan dalam 

menjalankan studinya dan selalu berada dibawah lindungan Allah SWT. 

7. Teman-teman NSA-ku, Aliyya dan Nabiila. Terima kasih atas segala dukungan 

yang telah kalian berikan. Terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik dan 



memberikan nasehat terbaik. Sangat tidak menyangka bahwa kita masih 

berteman dan berasa dekat sampai sekarang, padahal masing-masing dari kita 

berada di kota yang berbeda tapi rasanya masih sama seperti saat SMA yang 

rasanya besok paginya pasti ketemu sampai pulang sekolah di sore hari, tidak 

berubah sedikitpun. Send my love to Solo and Bandung!. 

8. Aufa Andiani Aziz, teman sejak dari ospek fakultas sampai saat ini. Terima 

kasih telah menemani hari-hariku selama di masa kuliah dan telah memberikan 

pengalaman-pengalaman unik dan menyenangkan terutama saat kita 

mengunjungi pameran-pameran seni dan museum. Terima kasih sudah menjadi 

pendengar yang baik dan memberikan nasehat terbaik. Semoga Aufa selalu 

berada dibawah lindungan Allah SWT. 

9. Husnul Ummahat Sabir (Vivid), terima kasih sudah menemaniku sampai saat 

ini. Kita sama-sama belajar menjadi anak perantau dan mencoba menyesuaikan 

diri. Selain itu, kamu menjadi teman belajar dan berdiskusi hal apapun baik 

akademik maupun non akademik. Terima kasih atas kebaikan, doa, dan 

dukungan yang telah diberikan kepadaku. Semoga Vivid selalu berada dibawah 

lindungan Allah SWT. Semangat terus ya!. 

10. Sarini dan Ina, terima kasih atas motivasi yang selalu kalian berikan serta selalu 

mengingatkan hal-hal baik kepadaku sekaligus menjadi pendengar yang baik 

dan memberikan nasehat terbaik kepadaku dalam segala hal. Sukses untuk kita 

semua, sekali lagi terima kasih dan semoga Sarini dan Ina selalu berada dibawah 

lindungan Allah SWT.  



11. Mardiatul Khasanah, yang selama ini telah membantu dalam memberikan 

informasi dan membantu mengurus segala keperluan administrasi di HI. Thank 

you so much Mbak Diahku, you’re the best ever. Sukses terus ya mbakku. 

12. Teman-teman HI angkatan 2014, terima kasih telah menjadi keluarga baru bagi 

saya. Kalian adalah teman-teman luar biasa. Senang bisa menjadi bagian dari 

kalian. Terima kasih telah mewaranai dan menemani selama empat tahun ini. 

Terima kasih telah menjadi pemicu semangat buat saya. Sukses untuk kita 

semua. 

13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih 

untuk dukungan, semangat, dan doanya. 

 

Atas segala bantuan yang telah diberikan, semoga mendapat imbalan yang 

setimpal dari Allah SWT. Dan penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi pembaca.  

Wassalammu’alaikum Wr. Wb.  

 

Yogyakarta, 28  September 2018  

  

 

Afifah Sausan Mizhari 

 


