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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 selesai. 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: 

Ibu dan Alm. Bapak 

Tidak ada kata yang cukup untuk mengucapkan rasa terimakasih Siti ke Ibu dan 

Alm.Bapak atas segala perjuangan, air mata, kemarahan, kesabaran, kelelahan, dan 

keberhasilan hingga Siti dapat menyelesaikan S1 ini. Terimakasih atas semua do’a, nasehat, 

dukungan, cinta, kasih dan sayang, yang terus mengalir seperti air dan tiada ujungnya kepada 

Siti. Terimakasih atas kepercayaan yang telah Ibu dan Alm.Bapak berikan kepada Siti, 

semoga Siti akan selalu bisa memberikan  kebahagiaan dan kebanggaan kepada Ibu dan 

Alm.Bapak. Walaupun Alm.Bapak tidak bisa disamping dan menyaksikan keberhasilan Siti 

dalam mencapai S1, Siti yakin Alm.Bapak juga ikut melihat di alam sana. Semoga Allah 

SWT selalu memberikan umur, kesehatan dan rezeki yang panjang kepada Ibu agar Siti 

masih mempunyai banyak waktu untuk membahagiakan Ibu. Semoga dengan selesainya S1 

ini, menjadi sebuah awal dari kehidupan Siti untuk menjadi orang yang berhasil, sukses serta 

bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Aminn 
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HALAMAN MOTTO 

 

                                                             

                                                  
        

                                                

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi 

(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, 

sedang kamu tidak mengetahui."  

(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 216) 

 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai 

(dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.” 

 (Q.S. Al-Insyirah: 6-7) 

 

Hanya karena kamu tidak menangis, bukan berarti kamu tidak sedih 

Hanya karena kamu tersenyum, bukan berarti kamu bahagia 

(Song Geu-rim) 
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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 rahmatdan hidayah-Nya  tanpa henti kepada 

penulis dan keluarga hingga sampai saat ini. 

2. Nabi Muhammad SAW shallawat serta salam selalu penulis curahkan untuk sang 

Nabi.  

3. Ibu dan Alm. Bapak yang selalu menjadi pendorong dan alas an untuk tidak menyerah 

dalam menjalani kehidupan serta tak bosan mengingatkan untuk selalu bersyukur 

kepada Allah SWT.  

4. Kakak-kakak ku Muhammad Abdurrahman Wahid dan Muhammad Rahmattulah 

yang selalu memberikan dukungan dan motivasinya. 

5. Adik-adik ku terkasih Siti Mar’atul Latifah dan Siti Nur Halizah yang selalu menjadi 

pengobat hati dan pembangkit dikala terpuruk. 

6. Terimakasih kepada diriku sendiri yang telah mampu berjuang mencapai titik akhir 

dari segala kesulitan  dalam perkuliahan dan penulisan skripsi.  

7. 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. 

8. 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. 

Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah SWT. 

9. Bapak Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan 

sepaket dengan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan nasehat, motivasi, 

saran, masukan, dan rasa positif kepada penulis untuk terus berusaha menyelesaikan 
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skripsi ini hingga akhir. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan umur panjang 

oleh Allah SWT. 

10. 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.  

11. Mbak Mardiatul Khasanah, makasih banyak mbak Day udah mempermudah dalam 

segala urusan akademik dan perkuliahan selama ini. Terima kasih juga untuk 

kenangan menyenangkan kita bersama, semoga mbak Day selalu sehat, diberi umur 

panjang, dan lancar dalam segara urusan.  

12. Teman-teman Geng anak Pak Gandung, Laila Maulina si sipek manjah tapi sayang, 

Rizki Septy Ananda si lembut selembut sutra, Feny Yuliana si keong yang bucin 

(budak cinta), Puspa Shinta Pratiwi yang terterterdewasa, tanpa kalian aku bukanlah 

apa-apa, thanks for always being there deep and top, ya walaupun aku jarang kumpul 

sama kalian, percayalah kalo aku sayang kalian, love love love more :*  

13. Teman-teman misqueenQ: Vikram yang paling cuek sejagad raya dunia akhirat, tapi 

diam-diam peduli wkwk, Vida em udah gak terbilang lagi mau ekspresikan kek mana 

dia, segala jenis temen dia embat semua haha, Devi si suka bacot 6 sks, kadang lebih 

juga, kadang bermanfaat, dan banyak yang gak jelasnya, El terterterbaik dalam segala 

hal sampe gak ada kurangnya :*, Bintar si anak baru tapi kenal lama, google 

berjalannya HI, sang motivator temen misqueen, Thanks for all, love you so so so 

much guys :* :*:*  

14. Thanks for you “Drama Korea” temen yang paling terbaik dari semuanya, selalu 

nemenin dari SMA sampe sekarang, yang suka bikin good mood, yang akhir-akhir ini 

sering terabaikan untuk menyelesaikan tuagas negara ini, maafkan karna kau 

terkorbankan, but thank you bikin hidup ku selama ini dipenuhi dengan drama. 

15. Thanks for Chagiya~aa, si putih hijau yang telah menemani dari SMA sampe 

sekarang, yang rela panas, hujan, mendung, terik matahari, dingin sampai terkena 

hujan abu merapi, love you :* 

16. Dan finally, for my cats Kyubi, Junaa, Jocho yang selalu menjadi alasan aku pulang 

kos karena menunggu dikasih makan wkwk, semoga kita selalu bersama. 
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17. 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, 05 Desember 2018 


