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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kesempatan, 

kelancaran, kemudahan serta kekuatan untuk menyelesaikan studi ini hingga 

akhir. Atas segala kelancaran, kemudahan, kekuatan yang Engkau berikan 

akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu tercurah 

kepada Nabi Muhammad SAW yang membimbing dari zaman jahiliyyah sampai 

dengan saat ini. Saya persembahkan karya sederhana ini untuk orang-orang yang 

saya cintai dan saya sayangi yang selalu memberikan motivasi serta semangat 

untuk hidup saya. 

Ayahanda dan Ibunda Tercinta 

Terimakasih yang pertama saya persembahkan kepada ayahanda dan ibunda 

tercinta atas doa, dukungan serta bimbingan untuk anakmu ini. Atas doa dan 

bimbingan yang engkau selalu panjatkan untuk anakmu sehingga anakmu ini 

berikan kelancaran dalam menyeleseikan skripsi ini. Sebagai tanda bakti 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. 

Kedua Adik Tercinta 

Sebagai seorang kakak, tentunya harus memberikan contoh yang baik kepada 

adik-adiknya. Maka, keberhasilan tidak luput dari semangat seorang kakak agar 

kelak adik-adiknya terus semangat dalam mencari ilmu. Terimakasih juga selalu 

menjadi penyemangat tersendiri agar cepat menyelesaikan skripsi in. 
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HALAMAN MOTTO 

 

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

– HR. Ibnu Abdil Bari – 

 

“Everything will come to those who keep trying with determination and patience” 

− Edison – 

 

“Thoughts give birth to actions, actions spawned a habit, habit bore the 

character, and the character created fate” 

−Aristoteles – 

 

“Do what you can with all you have, wherever you are” 

– Theodore Roosevelt – 

 

Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu 

tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul 

dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu 

tidak diberikan sama sekali. 

−Tan Malaka− 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

 

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih telah 

melimpahkan rahmat, kemudahan, kelancaran dan hidayah, kelancaran serta 

kemudahan dalam mengerjakan skripsi ini tepat pada waktunya. Penulis 

menyadari bahwa dibalik itu semua terdapat dukungan, motivasi, arahan serta 

bimbingan dari berbagai elemen kampus. Oleh karena itu, penulis mencoba 

memberikan apresiasi sebagai rasa berterimakasih 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. 

Terimakasih atas segala arahan yang bapak berikan seperti halnya masukan 

untuk penulisan tugas skripsi dan bimbingan akademik lainnya. Terimakasih 

atas semuanya dan semoga kebaikan yang bapak berikan dibalas oleh Allah 

SWT. 

3. Bapak Irawan Jati, S.IP., M.Hum., M.S.S., sebagai dosen pembimbing 

skripsi. Terimakasih atas arahan, bimbingan, saran serta nasehat yang bapak 

berikan selama membimbing penulisan skripsi. Terimakasih juga untuk 

kesabaran pada saat proses bimbingan, semoga bapak diberi kesehatan dan 

diberi kesuksesan serta kelancaran oleh Allah SWT. Mohon maaf juga ketika 
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dalam proses bimbingan, saya melakukan kesalahan yang disengaja maupun 

tidak sengaja. 

4. Terimakasih kepada dosen-dosen HI UII Bapak Enggar Furi Herdianto, S.IP., 

M.A., Bapak Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., 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. Terimakasih atas ilmu yang diajarkan selama ini, terimakasih 

juga atas kesabaran bapak dan ibu ketika membimbing kami. Semoga 

kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT. 

5. Mbak Mardiatul Khasanah yang telah membantu dalam mempersiapkan 

seluruh kegiatan perkuliahan di HI UII dari awal hingga akhir menjelang 

sidang pendadaran. 

6. Terimakasih kepada orang tua saya, bapak, ibu dan kedua adik saya yang 

tiada hentinya memberikan dukungan moril serta motivasi untuk segera 

menyeleseikan tugas perkuliahan dari awal sampe akhir. Terima kasih untuk 

setiap kepedulian yang kalian berikan semoga kalian selalu diberikan 

kesehatan, perlindungan serta kelancaran rezeki dari Allah SWT. 

7. Rifda Rosina, Terimakasih atas semangat yang kamu berikan terus menerus. 

Terimakasih juga atas waktu yang kamu berikan sehingga kita bisa 

menyelesaikan perkuliahan dari awal hingga skripsi bersama dan insyaallah 

wisuda bersama. Semoga kita tetap bisa berjuang bersama sesuai dengan apa 

yang kita rencanakan, dan semoga Allah SWT mengabulkan doa kita.  

8. Terimakasih kepada Fifi, Sarini, Ratih, Riflan yang menjadi sahabat dalam 

menghilangkan penat. Terimakasih atas hiburan dan senyum kalian yang 

membuat kita lupa sejenak akan masa pusing revisi dan kejenuhan dalam 
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proses penulisan skripsi. Terimakasih waktu jalan-jalannya, semoga kita tetap 

bisa tersenyum bersama dan jalan-jalan bersama. Semoga cita-cita kalian 

cepat terkabulkan. 

9. Terimakasih kepada Aziz, Rendy, Ato’, Novrizal atas lawakannya 

dikontrakan, semoga kalian tetap jadi pelawak. Terimakasih juga sering 

mengajak memancing untuk menghilangkan penat dalam mengerjakan 

skripsi. Semoga kalian cepat menyusul dan cita-cita kalian tercapai semua. 

10. 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, 21 Oktober 2018 

 

Syahagum Azumma Zamaris 

 

 


