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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: 

Ibudan 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 Vida untuk menyelesaikan sekolah sampai 

selesai dan satu tanggung jawab Vida sebagai kakak sudah tercapai. Semoga Vida 

bisa mencapai tanggung jawab lain serta Ibu dan Bapak senantiasa menemani, 

mendukung, dan percaya pada Vida hingga akhir. Semoga Ibu dan Bapak selalu 

diberikan panjang umur dan kesehatan oleh Allah SWT. 

Trivida Widia  

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

lebih baik dan sukses selalu. 
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HALAMAN MOTTO 

 

 

 

 

 

 

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

 

“The world seems a book and those who do not travel means read 

only one page” 
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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. Allah SWT, yang selalu memberikan rahmat-Nya tanpa henti kepada 

penulis. 

2. Nabi Muhammad SAW shallawat serta salam selalu penulis curahkan 

untuk sang Nabi.  

3. Kedua orang tua tercinta, makasih ya pah mah untuk semuanya. 

Alhamdulilah sudah sampai pada titik ini semua juga berkat doa kalian 

berdua yang tanpa henti sehingga Allah juga memudahkan proses ini. 

Kemudian kepada kedua Kakak penulis yang membantu untuk 

memberikan sokongan dana untuk ini dan itu HAHA (gua udah kelar nih!)  

4. 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. 
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5. 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.  

6. 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. 

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

Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., 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.  

8. 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.  
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9. Teman-teman OLD BUT GOLD nnx and dyne, you guys made my life, 

thanks for always being there deep and top, ya walaupun kalian selalu 

marah gara-gara aku jarang main bareng HAHAH udah tuir jangan 

ngambek terus geng. Makasi sudah mewarnai persahabatan aku di jogja ini 

ya.  

10. Teman-teman misqueenQ: Vikram temen curhat dalam hal apapun 

kemana-mana selalu berdua mau beli ini itu pasti yang diajak selalu doi, 

siti temen sekosan makasi sit udah mau sekosan sama aku terus makan 

bareng sama aku makasi buat semuanya, devi pesen aku sih kalau kamu 

ngomong tolong di filter entah kamu ketemu siapapun di masa depan 

semoga bisa lebih mawas sikap, elayanaQ makasi ya el untuk semuanya 

makasi sudah menjamu saya di Lombok aku nanti main lagi ya kesana, 

Bintar Sang MotivatorQ terima kasih untuk selalu memberikan motivasi 

serta bantuannya untuk selalu mempermudah proses skripsi.  

11. Sahabat-sahabat seperjuangan DPS Pak Jati yang saya sayangi; Aufa, 

Elayana, Devi dan Rana GUYS THANKS YA CANT DESCRIBE MY 

FEELINGS WHEN I WROTE THIS, LITERALLY IM HAPPY! HAHA  

12. MERCON’s geng udah kelar nih cant wait to meeting you guys sebentar 

lagi bakal jadi anak ciks  

13. Terima Kasih untuk kamu si abu-abu tanpa kamu aku gakan bisa ke 

kampus meskipun kamu sangat boros bensin iya kamu motorQ, dan 

notebook yang dikit-dikit ngadat Alhamdulilah kamu sudah membantu 

proses penulisan dengan lancar kalau gada kamu aku ga bisa nyari data 

dan menulis skripsi ini.  
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14. Teman-teman HI angkatan 2014 yang telah berjuang bersama selama 4 

tahun ini. Terima kasih telah menjadi tim dan partner terbaik.  

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, 4 Oktober 2018 

 

 

 

 

 

 

 


