
 

 

 

  



 

 



HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

 

Alhamdulillahirabbil’alamin 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala kesempatan, kesehatan, serta rezeki 

untuk melanjutkan S1 ini hingga akhir. Shalawat serta salam selalu dipanjatkan 

kepada nabi Muhammad SAW. Karya sederhana ini kupersembahkan untuk : 

(Alm) Abah dan Umi 

Abahku tersayang terimakasih atas limpahan kasih sayang selama hidup Abah dan 

memberikan rindu yang berarti. Umi terimakasih atas limpahan doa, nasehat, 

dukungan, cinta dan kasih sayang yang tak terhingga dan selalu memberikan yang 

terbaik selama ini. Semoga dengan selesainya studi S1 ini bisa membuat (Alm) 

Abah dan Umi bahagia dan bangga. 

Abang dan Adik 

Untuk abangku, terimakasih sudah menjadi pengganti Abah buatku. Terimakasih 

kalian sudah selalu menjadi penyemangat untukku. Semoga aku bisa selalu 

membahagiakan kalian. 

Semua Keluarga Besar 

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

 

 

 

 

 



HALAMAN MOTTO 

 

 

“Kesuksesan hanya dapat di raih dengan segala upaya dan usaha yang disertai 

dengan doa, karena sesungguhnya nasib seseorang manusia tidak akan berubah 

dengan sendirinya tanpa berusaha” 

 

 

“Dalam hidup, kita belajar lebih banyak dari kegagalan daripada kesuksesan. 

Hidupmu mungkin sulit sekarang tapi percayalah, hal-hal yang baik pasti akan 

terjadi” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. rer.nat. Arief Fahmie, S.Psi., MA., 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. Ibu Karina Utami Dewi, S.IP.,M.A.  selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang 

telah memberikan nasehat dan bimbingan yang membangun kepada penulis 

selama ini sehingga proses skripsi yang dapat menjadi lebih mudah dan 

terarah. Mohon maaf apabila selama menjadi mahasiswa, penulis sering 

 



membuat kesalahan. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan dan umur panjang 

oleh Allah SWT. 

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

Akademik yang telah membimbing dan memberikan nasehat bagi segala 

kebingungan dan keluhan selama menjalankan kuliah. Juga sebagai Dosen 

Penguji Sidang Skripsi, terimakasih untuk segala saran dan arahannya. 

Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan Bapak dengan kebaikan yang 

lebih mulia. 

5. Seluruh 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. 

6. Seluruh karyawan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas 

Islam Indonesia atas segala bantuan dan kemudahan yang diberikan kepada 

peneliti selama menjadi mahasiswa. 

7. Mba Mardiatul Khasanah  yang telah membantu dalam pengurusan izin dan 

surat-surat kebutuhan penelitian, serta memberi kemudahan kepada peneliti 

untuk melakukan penelitian.  

8. Kedua orang tua yang tercinta, yang tiada hentinya memberikan doa, cinta, 

kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang tak terhingga selama ini 

hingga skripsi ini dapat diselesaikan.  

9. Abang dan Adik  yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan doa selama 

peneliti mengerjakan skripsi.  



10. Terimakasih kepada Bimo Wicaksono yang selalu mendengarkan keluh kesah 

sebagai teman terbaik. Terimakasih sudah mau menjadi teman yang selalu 

setia dan selalu ada dimanapun dan kapanpun. Semoga selalu diberikan 

kelancaran oleh Allah SWT dalam segala urusannya. Cepat nyusul ya! 

11. Terimakasih kepada sahabat gibahers: Cynthia, Chikita, Dea sahabat terbaik 

dalam hidup aku yang selalu ada dimanapun dan kapanpun baik suka maupun 

duka. Semoga kita selalu bersahabat dan bersaudara sampai kita tua, menjadi 

sahabat dunia akhirat. 

12.   Terimakasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi baik dalam 

proses penyelesaian skripsi penulis ataupun menjadi penyemangat: Thalia, 

Sirli, Siti, Novrizal, Ica, Rana, Elyana, Farid, Anggun yang selama proses 

penyelesaian skripsi ini telah memberi nasihat, dukungan hingga menjadi 

tempat keluh kesah penulis. Semoga dibalas dengan kebaikan oleh Allah 

SWT. 

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

ini terutama teman-teman kelas B.  

Sekali lagi, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 

seluruh pihak yang berperan baik yang telah disebutkan maupun tidak. Semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat menginspirasi pembaca 

untuk menemukan beberapa penelitian yang baru dan inovatif. 

Wassalammu’alaikum Wr. Wb. 

 

Della Misti 


