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PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK 

 



 v 

HALAMAN PERSEMBAHAN 
 

 

 

Alhamdulillahirabbil’alamin 

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas 

segala kesempatan, kesehatan, serta rezeki untuk melanjutkan program studi S1 

ini hingga akhir. Kedua, Shalawat serta salam selalu dipanjatkan kepada Nabi 

Muhammad SAW. Saya persembahkan karya sederhana ini untuk orang-orang 

yang paling berpengaruh di dalam hidup saya yaitu: 

Bapak dan Ibu Tercinta 

Tidak ada kata yang cukup untuk diekspresikan begitu berterimakasihnya anakmu 

atas segala air mata, keringat hingga darah yang telah kau tumpahkan demi 

selesainya studi S1 ini. Terima kasih atas doa, nasehat, teladan, dukungan, cinta 

dan kasih sayang yang tiada hentinya kepada anak ketiganya selama ini. Semoga 

dengan selesainya studi S1 ini akan menjadi batu lompatan agar bisa menjadi 

orang yang berhasil dan bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Semoga dengan 

selesainya studi S1 ini juga bisa membuat Bapak dan Ibu bahagia dan bangga. 

Penulis ingin membuktikan bahwa suatu saat nanti, Devi Agustiani FV bisa 

menjadi orang yang bermanfaat bagi agama, keluarga dan saudara. Semoga Bapak 

dan Ibu selalu diberikan panjang umur dan kesehatan oleh Allah SWT. 

Adik Tersayang 

Untuk keempat adik saya, terimakasih sudah selalu menjadi penyemangat dan 

mendorong kesuksesan bagi saya sendiri untuk selalu membuktikan keberhasilan 

saya disini. Gelar S1 yang  saya raih ini semoga dapat menjadi kebanggaan untuk 

kalian suatu saat ini dan menjadi contoh yang baik untuk kalian.. Kalian semua 

selalu menjadi motivasi berharga bagi saya. Semoga kalian juga selalu 

dipermudah dan diberi kesuksesan dalam pendidikan dan agama oleh Allah SWT. 
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HALAMAN MOTTO 

 

 

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

 

“we are not feminists because we hate men, 

we are feminists because we respect and love men and 

we don't understandt why the do not always resturn that respect” 

 

~ Germaine Greer ~ 

 

 

“The strength of a woman is not measured by the impact that all her hardships in 

lie have had on her: but the strength of a woman is measured by the extent of her 

refusal to allow those hardships to dictate her and who she becomes” 

~ C. Joybell C ~ 

 

 

“when the whole world is dilent, even one 

voice bercome powerful” 

 

~ Malala yousafzai ~ 

 

 

“we do not need magic to change the world , we carry all the power we need 

inside ourselves already : we have the power to imagine better” 

~ J.K. Rowling ~ 
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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur tak terhingga kepada Allah Subhanallahu wa 

ta’alla 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 shallalluhu ‘alaihi wa sallam, 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 Mashori S.Psi., M.Psi., M.Ag., 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. Selaku beliau yang merupakan dosen 

pembimbing saya selama satu tahun ini. Terimakasih telah membimbing 

saya selama proses awal pembuatan skripsi hingga tahap akhir dan dapat 

melaksanakan sidang hingga dinyatakan lulus. Mohon maaf sebesar-

besarnya apabila selama proses pembuatan skripsi saya banyak melakukan 

kesalahan, baik dalam hal sikap ataupun dalam proses pemberian arahan.  
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3. Ibu Karina Utami Dewi, S.IP.,M.A.  selaku Dosen Pembimbing Akademik 

yang memberikan dukungan dan motivasi, serta berkenan meluangkan 

waktunya untuk membantu peneliti dalam pengurusan skripsi secara 

administrasi. 

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

Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan dengan sabar 

kepada saya selaku mahasiswa. Terimakasih telah menjadi tempat untuk 

saya berkonsultasi terkait masalah mata kuliah, sks, atau dalam 

pengambilan skripsi. Begitupun selaku sebagai dosen HI UII, yang telah 

memberikan banyak ilmu dan pengetahuan selama proses perkuliah 4 

tahun ini. Sehingga saya dapat memahami ilmu politik lebih baik dari 

sebelumnya, hingga saya bisa kuliah dengan baik. Terimakasih juga selaku 

sebagai dosen penguji sidang saya, yang telah memberikan arahan terkait 

kekurangan dari skripsi saya. Sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi 

saya dengan baik.  

5. Ibu Karina Utami Dewi, S.IP.,M.A.  selaku Dosen prodi HI UII yang 

selama ini telah memberikan ilmu dengan pemahaman yang lebih jelas dan 

lebih detail. Sehingga selama proses perkuliahan berlangsung saya dapat 

memahami pelajaran yang telah disampaikan dan menjadi pengetahuan 

baru. Terimakasih juga selaku sebagai dosen penguji saya yang telah 

memberikan banyak arahan sehingga skripsi saya bisa lebih dalam dan 

spesifik.  

6. Dosen-Dosen HI UII, yaitu: Ibu Gustrieni Putri, S.IP., M.A., Bapak 

Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A., dan Bapak Hasbi Aswar, S.IP., 
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M.A. yang telah memberikan pengetahuan baru setiap harinya. 

Terimakasih kepada Bapak Hasbi dan Ibu Een yang telah memberikan 

pengetahun politik islam selama saya mengambil konsentasi IPSA. 

Begitupun dengan Bapak Hangga yang telah memberikan banyak motivasi 

dan ilmu yang sangat berharga selama saya kuliah, karena beliau adalah 

salah satu dosen yang sangat menginsipirasi bagi saya.  

7. Mbak Mardiatul Khasanah cantik dan imut yang telah memberikan arahan 

masalah administrasi dari proses perkuliahan hingga skripsi. Terimakasih 

telah menjadi orang yang selalu ada di prodi sehingga kami tidak lagi 

merasa bingung dengan regulasi prodi.  

8. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan sayangi, terimakasih 

selama ini telah mendukung saya baik secara materil dan moril dalam 

menempu masa studi. Juga telah sabar menunggu saya selama masa proses 

dari awal memulai kuliah hingga sampai saat ini dengan berhasil mendapat 

gelar sarjana ini. Terimakasih banyak atas dukungan dan kepercayaan 

penuh terhadap saya sebagai anak perempuan pertama didalam keluarga. 

Sehingga gelar sarjana ini menjadi gelar pertama yang dirasakan baik bagi 

diri saya dan juga bagi kedua orang tua saya. Semoga kedepannya gelar ini 

bisa bermanfaat bagi diri saya, bagi adik-adik saya, bagi keluarga dan juga 

bagi orang lain.  

9. Serta terimakasih sebanyak-banyaknya untuk diri saya sendiri, telah 

bertahan dalam menikmati proses panjang skripsi saya. Telah melalui 

berbagai macam hambatan baik dalam proses pengerjaan, proses revisi dan 

juga proses perjalanan spiritual saya dalam bekerja keras untuk 
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menyelesaikannya. Saya sudah bekerja keras siang dan malam, lembur 

ketemu pagi sampai malam lagi untuk mengerjakan skripsi ini. Semoga 

skripsi ini menjadi karya terbaik saya, dan memotivasi saya untuk lebih 

belajar lagi dan membuat karya lainnya.  

10. Terimakasih buat gengs Ghibah teman seperjuangan skripsi: terimakasih 

buat Elyana Ade P temen kemanapun dan temen curhat, yang sudah 

membantu saya dalam proses pengerjaan skripsi ini baik memberikan 

masukan, nasihat, arahan dan juga menjadi editor saya serta menjadi 

google translate offline. Terimakasih juga buat Trivida, yang telah 

membantu dalam editor skripsi saya juga menjadi teman curhat. 

Begitupula terimakasih untuk Siti Zumroh, sebagai temen untuk berbagi 

masalah terkait pahitnya hidup ini dan menjadi kuat dalam menghadapi 

banyak masalah. Dan buat mas bro gengs korban Konstruktivis Wendt, 

Vikram dan Bintar yang menjadi teman berbagi pengetahuan dan 

berdiskusi terkait konstruktivis ini yang menyusahkan ini. Terimakasih 

telah mendebadkan teori ini dan memberikan arahan dan pencerahan 

terkait analisis teori ini. Semoga mimpi untuk mengundang Alexander 

Wendt, ngopi bareng di angkringan Pakde bisa terwujud yak say.  

11. Buat temen-temen satu DPS: Rana S, Aufa, Elyana, Trivida, Okta 

terimakasih untuk berjuang bareng selama satu tahun ini. Terimakasih 

telah berbagi suka dan duka dalam skripsi ini, juga atas dukungan dan 

support penuh untuk selalu bekerja keras dan mengejar ketertinggal. 

Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan skripsi ini dan lulus di tahun yang 

sama.  
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12. Terimakasih sebesar-besarnya kepada keluarga IMMAN Yogyakarta : 

baik sesepuh saya, senior saya, seluruh anggota. Terimakasih atas 

dukungan dan support selama saya menjalani proses 4 tahun di Jogjakarta 

ini. Terimakasih juga buat Sopyan S, Diki, Indra, Qowi, Andri dan temen 

semua temen-temen ngopi saya terimakasih untuk stanby ditempat ngopi 

untuk menjadi teman diskusi, ngobrol, tertawa dan juga tergila. Setidaknya 

kalo sudah ngopi sama kalian saya melupakan skripsi sejenak.  

13. Terimakasih juga buat kak ____ yang telah menjadi inspirasi saya, telah 

menjadi orang yang begitu saya kagumi, menjadi satu-satunya orang yang 

bisa bikin saya baper karena . Terimakasih berkat kehadiranmu dalam 

hidup saya membuat saya harus menjadi lebih baik lagi, sebaik-baiknya 

seorang wanita yang berintelektualitas.   

14. Teman-teman HI angkatan 2014 yang telah berjuang bersama selama 4 

tahun ini. Terima kasih telah menempuh mau jalan bersama dengan tujuan 

dan nasib yang berbeda-beda. 

15. Seluruh pihak yang tidak bisa dituliskan seluruhnya oleh penulis. Terima 

kasih atas doa, motivasi serta dukungannya. 

 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat menginspirasi 

pembaca untuk menemukan beberapa penelitian yang baru dan inovatif. 

Wassalammu’alaikum Wr. Wb. 

       

 

Devi Agustianis firza Verdiana


