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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

 

 Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, 

kesehatan serta kekuatan untuk menyelesaikan studi ini hingga akhir. Atas karunia 

serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. 

Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Saya 

persembahkan karya sederhana ini untuk orang-orang yang saya sayangi dan 

cintai yang selalu memberikan motivasi dalam hidup saya.  

 

Ayahanda dan Ibunda Tercinta 

Terima kasih atas segala doa serta dukungan yang tidak pernah putus diberikan 

untuk anakmu ini. Terima kasih telah membimbing anakmu ini sampai sampai di 

tahap ini. Sebagai tanda bakti, hormat dan terima kasih, kupersembahkan karya ini 

untuk Ayah dan Ibu. Semoga ini bisa menjadi langkah awal untuk membuat Ayah 

dan Ibu bangga dan bahagia. Terima kasih Ayah dan Ibu. 

 

Kakak dan Kedua Adik Tercinta 

Terima kasih untuk kakak dan kedua adikku yang selalu memberikan dukungan 

dan semangat. Walaupun banyak hal yang bisa membuat kita bertengkar, tapi hal 

itu justru semakin mendekatkan hubungan kita sebagai saudara. Terima kasih 

untuk setiap momen bersama yang tidak pernah bisa tergantikan oleh apapun. 

Semoga kita bisa menjadi kebanggan untuk kedua orang tua kita. 
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HALAMAN MOTTO 

 

 

 “Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi muslimin dan muslimat.” 

– HR. Ibnu Abdil Bari – 

 

 “Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan 

memudahkan baginya jalan ke surga.”  

– HR. Muslim – 

 

“You are never too old to set another goal or to dream a new dream.”  

– C.S. Lewis – 

 

“One of the lessons that i grew up with was to always stay true to yourself and 

never let what somebody else says distract you from your goals.” 

– Michelle Obama – 

 

“Today’s accomplishments were yesterday’s impossibilities.”  

– Robert H. Schuller – 

 

Change your life today. Don’t gamble on the future, act now, without delay. 

– Simone de Beauvoir – 
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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. Penulis menyadari bahwa dalam proses 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., MA.g., Psikolog selaku Dekan Fakultas 

Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. 

2. Bapak Hasbi Aswar, S.IP., M.A., selaku dosen pembimbing akademik. 

Terima kasih atas segala nasehat, bimbingan serta arahan yang telah diberikan 

selama ini. Mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah saya perbuat 

selama menjadi anak bimbingan Bapak, semoga selalu diberikan kesehatan 

oleh Allah SWT. 

3. Bapak Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A., selaku dosen pembimbing 

skripsi. Terima kasih atas segala ilmu, arahan, kesabaran dan motivasi yang 

telah diberikan selama proses mengerjakan skripsi. Mohon maaf apabila 

selama proses mengerjakan skripsi penulis banyak melakukan kesalahan baik 

yang di sengaja maupun tidak di sengaja. Semoga Bapak selalu diberikan 

kesehatan oleh Allah SWT.  
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4. Bapak Irawan Jati, S.IP., M.Hum., M.S.S., selaku Kaprodi serta dosen-dosen 

HI UII Bapak Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A., Ibu Karina Utami Dewi, 

S.IP., M.A., Bapak Geradi Yudhistira, S.Sos., M.A., dan Ibu Gustrieni Putri, 

S.IP., M.A. Terima kasih atas segala ilmu, arahan dan kesabarannya selama 

masa perkuliahan. Semoga apa yang telah Bapak/Ibu berikan dapat menjadi 

amal jariyah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. 

5. Kedua orang tua yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan bagi 

penulis untuk terus berjuang dalam setiap proses yang dijalani penulis. 

Terima kasih atas segala perjuangan dan pengorbanan yang selalu kalian 

berikan untuk terus menyekolahkan penulis sampai saat ini, agar penulis 

dapat menjadi orang yang berguna serta bermanfaat kedepannya. Terima 

kasih untuk setiap kepedulian yang kalian berikan semoga kalian selalu 

diberikan kesehatan serta perlindungan dari Allah SWT. 

6. Kakak dan kedua adik yang selalu menemani dan memberikan dukungan 

kepada penulis agar dapat segera menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih 

telah menjadi pendukung yang selalu setia setiap saat.  

7. Syahagum Azumma Zamaris yang selalu memberikan dukungan, motivasi 

dan bantuan dalam setiap proses penyelesaian skripsi. Terima kasih telah 

menemani penulis mengerjakan skripsi setiap hari di perpustakaan atau kafe 

walaupun uang bulanan sudah menipis. Terima kasih selalu mau membantu 

dan memberikan masukkan untuk penulis dalam setiap proses penulisan 

skripsi ini. Terima kasih selalu mau bersabar dan terus mendukung ketika 

penulis mulai merasa lelah dalam menyelesaikan skripsi ini dan terima kasih 
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juga sudah mau berjuang bersama dalam berbagai hal, sukses selalu untuk 

kamu kedepannya.  

8. Fifi, Sarini, Ratih, Riflan yang selalu menemani dan memberikan dukungan 

kepada penulis. Terima kasih selalu mau menemani mulai dari masa awal 

perkuliahan sampai sekarang. Terima kasih sudah menjadi sahabat yang baik 

yang selalu mau meluangkan waktu untuk makan, jalan dan semua hal 

lainnya yang selalu kita lakukan bersama selama ini. Semoga kita bisa 

dipertemukan lagi nantinya. Jangan sampai kita putus komunikasi ya, sukses 

dan sehat selalu untuk kalian. 

9. Rana dan Sari yang selalu menemani penulis dalam proses pengerjaan skripsi 

ini. Terima kasih Rana yang selalu mau mengajak penulis untuk mengerjakan 

skripsi di perpustakaan bersama dan selalu memberikan motivasi agar penulis 

dapat segera menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga Sari yang selalu 

mau menemani penulis untuk bimbingan skripsi sejak awal hingga selesai. 

Terima kasih kalian sudah mau menjadi tempat bagi penulis untuk berkeluh 

kesah mengenai skripsi, semoga apa yang kalian cita-citakan dapat terwujud. 

Sukses untuk kalian. 

10. Mbak Mardiatul Khasanah yang telah memberikan kemudahan dalam segala 

urusan yang berkaitan dengan perkuliahan. 

11. Teman-teman HI UII angkatan 2014 yang selalu menemani dan memberikan 

semangat selama 4 tahun ini. Terima kasih telah menjadi keluarga baru bagi 

penulis, terima kasih atas perjuangan bersama kita selama ini baik di dalam 

perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Sukses selalu untuk kalian semua 

kedepannya. 
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12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih 

untuk semua dukungan, semangat dan doanya. 

 

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua 

pihak baik yang sudah disebutkan maupun belum disebutkan yang sudah banyak 

berkontribusi dalam setiap proses penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi para pembaca. 

Wassalammu’alaikum Wr. Wb. 

        

Yogyakarta, 20 Oktober 2018 

 

 

Rifda Rosina 

 

 

 

 

 

 


