
 



 



HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Yang utama dari segalanya... 

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah 

memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan 

cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang 

sederhana ini dapat terselesaikan.  

Sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. 

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

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

memberikan motivasi dalam hidupku. 

 
“Kedua Orang Tuaku Tersayang” 

Ayah dan Ibu 

Ridwan & Rusnaeni Firdaus 

 

Kini aku sampai pada waktuku! 

Ornamen keraguan itu terhapus sudah... 

Terimakasih ketulusanmu... Ayah, Ibu... 

Engkau telah sabar memberi kasih sayang yang tak ada batasnya untukku.. 

Kenakalan, kelalaian, kesalahan telah sangat banyak aku lakukan 

Namun, selalu senyum tulus yang engkau berikan dan lantunan do’a yang engkau 

panjatkan untukku... 

Rasanya beribu maaf dariku tak kan cukup untuk semua kekhilafan itu... 

Lembaran-lembaran ini bagian kecil dari bakti kasihku untuk kalian... 

Ini bukti kehebatan dari cahaya kasih sayangmu... 

Gambaran dari cinta tulusmu yang tak pernah padam... 

I Love you Ayah, Ibu..  

 

“Kedua Adik-adikku Tercinta” 

Raflesia Rini Adelia Ridwan & Raihan Tri Akbar Ridwan 

 

Untuk adik-adikku, tiada yang paling mengharukan saat kumpul bersama kalian, 

walaupun sering bertengkar, tetapi hal itu selalu menjadi warna yang tak akan bisa 

tergantikan. 

Terimakasih atas do’a dan bantuan dari kalian berdua selama ini, hanya karya kecil ini 

yang dapatku persembahkan. 

Maaf jika belum dapat menjadi panutan seutuhnya, tetapi aku akan selalu berusaha 

menjadi yang terbaik untuk kalian berdua... 

 

Semua Keluarga Besar 

Terima kasih atas doa, nasehat, dan bantuan yang telah diberikan selama ini. 



HALAMAN MOTTO 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 

kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 

urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada 

Tuhanmulah engkau berharap.”  

(QS. Al-Insyirah, 6-8). 

“Tidak ada jalan mudah menuju kebebasan, dan banyak dari kita akan harus 

melewati lembah gelap menyeramkan. Lagi dan lagi sebelum akhirnya kita meraih 

puncak kebahagiaan.” 

-Nelson Mandela- 

“Agar sukses, kemauanmu untuk berhasil harus lebih besar dari ketakutanmu 

untuk gagal.” 

-Bill Cosby-  

“Tetap jadi diri sendiri di dunia yang tanpa henti-hentinya berusaha mengubahmu 

adalah pencapaian yang terhebat.” 

-Ralph Waldo Emerson- 

“Kau tak dapat meraih sesuatu dalam hidup tanpa pengorbanan sekecil apapun.” 

-Shakira- 

“Success is walking from failure to failure with no loss of enthusiasm.” 

- Winston Churchill- 



KATA PENGANTAR 

 
Segala puji dan syukur tak terhingga kepada Allah SWT  yang Maha 

Agung dan Maha Pengasih atas nikmat dan rahmat-Nya, serta segala kekuatan, 

kemudahan dan kelancaran sehingga karya ini dapat terselesaikan dengan baik. 

Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, 

sahabat dan para pengikutnya. 

Peneliti menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini banyak pihak 

yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan dukungan. Oleh karena itu, 

dalam kesempatan ini perkenankan peneliti mengucapkan terima kasih yang tak 

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

Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya 

Universitas Islam Indonesia. 

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

atas arahan, diskusi, kesabaran dalam membimbing, meluangkan waktu, dan 

kemudahan bagi peneliti selama ini, serta selalu memberikan motivasi dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan 

baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Allah senantiasa 

membalas kebaikan Bapak dengan kebaikan yang lebih mulia. 

4. Seluruh dosen Hubungan Internasional tanpa terkecuali, Bapak Hangga 

Fathana,S.IP., B.Int.St., M.A., Bapak Geradi Yudhistira, S.sos., M.A., Ibu 

Karina Utami Dewi, S.IP., M.A., Ibu Gustrieni Putri, S.IP., M.A., dan Bapak 

Hasbi Aswar, S.IP., M.A., serta seluruh dosen-dosen Fakultas Psikologi dan 

Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia atas setiap ilmu yang telah 

diberikan kepada peneliti selama menempuh masa perkuliahan sampai saat ini. 

5. Kedua orang tuaku yang tersayang dan tercinta, yang tiada hentinya 

memberikan do’a, cinta, kasih sayang, dukungan, motivasi, nasehat serta 

pengorbanan yang tak terhingga selama ini hingga skripsi ini dapat 

diselesaikan. Semoga Riflan bisa membalas semua jasa-jasa yang telah Ayah 

dan Ibu berikan di masa depan, meskipun Riflan sadar tidak akan sanggup 



untuk membalas semua pengorbanan dan kerja keras Ayah dan Ibu. Tetapi, 

Riflan akan berusaha semampu Riflan untuk membahagiakan kalian berdua. 

6. Adik-adikku, Raflesia dan Raihan yang telah memberikan dukungan dan do’a 

selama peneliti mengerjakan skripsi. Semoga kalian berdua mendapatkan 

kesuksesan masing-masing yang luar biasa di masa depan. 

7. Semua keluarga besar yang selalu memberikan do’a dan dorongan kepada 

peneliti untuk segera menyelesaikan skripsi. 

8. Adelia, Refika, Bella, dan Ungky, yang selalu menjadi teman pengertian dan 

selalu mendengar keluh kesah peneliti saat mengerjakan skripsi, menjadi 

teman yang selalu menerima apa adanya aku, menjadi teman sabar 

menghadapi sikap-sikap yang tidak wajarku. Semoga kita semua bisa sukses 

dengan cara kita masing-masing di masa depan dan semoga pertemanan kita 

tidak pernah berhenti amin. 

9. Nasyrah dan Desy, yang selalu memberikan semangat dan do’a selama 

peneliti mengerjakan skripsi, terimakasih sudah mau nerima aku jadi teman 

kalian, selalu menjadi teman yang bisa mengajari kebahagiaan dan tawa yang 

sesungguhnya, selalu bisa menghibur kapanpun, selalu sanggup diajak makan 

bareng, jalan bareng, belanja bareng, menghayal bareng, gosip bareng, gila 

bareng, nongkrong sampai pagi bareng, dan hal-hal lainnya bareng-bareng 

kalau peneliti udah mumet ngerjain skripsi. Terimakasih juga sudah 

mengajarkan tentang berbagai macam hal dalam pertemanan yang tentunya 

berguna. Semoga di masa depan Allah SWT ngasih kalian kebahagiaan dan 

kesuksesan yang ngga ada habisnya buat ngebalas semua yang udah kalian 

kasih ke aku. Semoga pertemanan kita juga ngga akan pernah putus dan kita 

harus bisa sering ketemu di masa depan buat cerita untuk bahan tertawaan 

baru lagi amin. 

10. Sarini, Ratih, Alfiah, Rosi dan Syahagum yang selalu mewarnai hari-hariku 

selama di Jogja, terimakasih atas doa dan dukungan kalian. Terimaksih sudah 

menjadi teman-teman yang heboh dan kocak. Terimaksih untuk makan 

barengnya, jalan barengnya, gila barengnya. Pokoknya terimakasih dan sukses 

untuk kita semua ya, see you on top. Dan persahabatan kita harus tetap terjaga 

mesti kelak akan terhalang oleh jarak dan kesibukan masing-masing. 



 


