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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillahirabbil’alamin 

 

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk: 

 

Bapak dan Ibu 

Atas segala doa, dukungan, perjuangan, pengorbanan, nasehat, perhatian, semangat, 

cinta dan kasih sayang yang tak terhingga, yang telah diberikan selama ini 

 

Adik-adikku 

Atas semua doa, dukungan, motivasi, kasih sayang, nasehat yang selalu ingin 

menjadikan penulis lebih baik dan dapat bermanfaat bagi orang lain. 

 

Semua Keluarga Besar 

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

 

Rekan-rekan HI UII Angkatan 2014 

Terima kasih atas kebersamaan dan perjuangan bersama selama kuliah di HI UII 
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HALAMAN MOTTO 

 

 فَإِنَّ َمَع اْلعُْسِر يُْسًرا
Karena sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan 

-Q.S. Al Insyirah (94): 5- 

 

 

 

 

 

 

Bermimpilah, karena Tuhan akan memeluk mimpi mimpi itu 

-Arai, Sang Pemimpi- 

 

 

 

 

 

 

To do something that you feel in your heart that's great, you need to make a lot of 

mistakes. Anything that's successful is a series of mistakes 

-Billie Joe Armstrong 
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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 terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. 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. 

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 yang telah memberikan nasehat, motivasi, saran, masukan, dan 

rasa positif kepada penulis untuk terus berusaha menyelesaikan skripsi ini 

hingga akhir. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan umur panjang oleh 

Allah SWT. Dan semoga dipermudah dan diberi kelancaran dalam melanjutkan 

studi S3 nya di manapun Bapak berada.  
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3. Bapak Geradi Yudhistira, S.Sos., M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. 

Terimakasih atas bimbingan, saran, dan motivasi yang telah diberikan kepada 

selama proses penulisan skripsi ini. semoga Bapak dilancarkan dan diberi 

kemudahan untuk melanjutkan S3 nya di manapun Bapak berada.  

4. Dosen-Dosen HI UII, yaitu: Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A. Ibu Karina 

Utami Dewi, S.IP., M.A., Bapak Enggar Furi Herdianto, S.IP., 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. Semoga selalu 

diberikan kesuksesan, kesehatan, umur panjang serta kemudahan dan 

kelancaran dalam segala urusan.  

5. Mbak Mardiatul Khasanah yang telah memberikan kemudahan dalam segala 

urusan akademik dan perkuliahan. Terimakasih juga untuk kenangan 

menyenangkan kita bersama, semoga Mbak Diah selalu sehat, diberi umur 

panjang, dan lancar dalam segara urusan.  

6. Kedua orang tua tercinta, Bapak Heri Widodo, dan Ibu Merahwati, terimakasih 

untuk selalu percaya kepada penulis untuk bisa menyelesaikan bangku 

perkuliahaan ini sampai akhir. Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat, panjang 

umur, dan dapat melihat penulis mencapai titik yang lebih dari ini suatu hari 

nanti. Teruntuk juga untuk adik-adik penulis, Hanifah Luthfiati, Zaid 

Fathurrahman, Haidar Abimanyu Widodo, semoga kelak kalian dapat mencapai 

posisi yang lebih baik dari yang penulis capai saat ini.  
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7. Kawan-kawan karib penulis: Galang Bagas Wicaksono, Aufa Andiani Aziz, 

Muhammad Ikmal. Terimakasih untuk semua waktu yang sudah dihabiskan 

bersama di Yogyakarta. Terimakasih telah menjadi pendengar, penghibur, dan 

juga pengingat bagi saya selama empat tahun ini. Pekanbaru, Karawang, 

Bandung, Sidoarjo mungkin terlihat jauh namun semoga kita dapat 

dipertemukan kembali suatu saat nanti, dengan cerita cerita baru yang akan 

dengan bangga kita bagi satu sama lain. 

8. Penghuni Kontrakan Rumah Elits: Muhammad Hidayat Hasan, Bayu 

Kurniahadi, Fahrul Arifin, Lalu Kismarahadi, Farkhan Nur Hidayat. 

Terimakasih untuk tiga tahun yang berharga, dan semua kenangan baik maupun 

buruk. Semoga tali persaudaraan kita dapat tetap terjalin. 

9. Kolega seperjuangan Di BOE Komahi UII 2015: Muhammad Hafidh, Sarini, 

Muhammad Hidayat Hasan, Thalia Adelina, Siti Zumrotul Munawarroh. 

Terimakasih untuk kerja keras yang telah dikerahkan selama satu periode, 

terimakasih juga untuk hati yang lapang menerima segala bentuk cobaan pada 

saat itu. Kelak suatu saat kita akan melihat apa yang telah kita rintis menjadi 

sesuatu yang bisa kita banggakan. 

10. Sahabat seperjuangan alumni Dynamic Generation di HI UII: Endo Faisal Ad 

Dehlawi, Arief Fatkhurrohman, Bayu Kurniahadi yang walaupun jarang 

berkumpul namun tetap menjadi motivator dan pengingat jalan bagi penulis 

disaat ragu. Sukses buat kita. 
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11. Keluarga besar HI UII angkatan 2014. Empat tahun yang dihabiskan bersama 

akan menjadi kenangan yang tidak dapat dilupakan. Sukses untuk kita semua, 

kemanapun jalan yang kita pilih nantinya. 

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

beberapa pihak yang telah disebutkan, yang telah memberikan banyak kontribusi dalam 

pengerjaan dan penyelesaian skripsi ini dengan sebaik mungkin. Masih banyak pihak 

lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang tentunya penulis juga haturkan 

terimakasih kepada mereka. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan 

dapat menginspirasi pembaca untuk menemukan beberapa penelitian yang baru dan 

inovatif. 

Wassalammu’alaikum Wr. Wb. 

    Yogyakarta, 21 Februari 2019 

 

 

(Azeem Nur Taqwin) 

 

 

 

 

 

 

 

 


