
 

 

 



 

 

 

 



HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

 

Alhamdulillahirabbil’alamin  

 

Karya sederhana ini kupersembahkan untuk : 

 

Kedua Orang Tua 

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

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

 

Keluarga Besar 

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

lebih baik dan dapat bermanfaat bagi orang lain. 

 

Semua Teman-teman 

Terima kasih atas doa, nasehat, bantuan dan motivasi positif maupun negatif yang telah 

diberikan selama ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HALAMAN MOTTO 

 

 
biar angin bertiup di perjalanan hidupmu, 

biar ombak bercengkerama menggoyang bahteramu 

teruslah berlayar dengan tenang. 

Dimana kamu melihat batu karang, 

Disitu Tuhan selalu menjadi gembalamu 

Ia tidak pernah melupakanmu 

-salah satu karya di museum ullen sentalu- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRAKATA 

 

Segala puja puji dan syukur tiada hingga ke hadirat Allah Subhanallahu wa ta’alla yang 

Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas nikmat dan rahmat-Nya, serta segala kekuatan, 

kemudahan dan kelancaran sehingga tulisan ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat dan 

salam selalu tercurah limpahkan 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. Bapak Enggar Furi, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen 

Pembimbing Skripsi yang memberikan dukungan, motivasi dan arahan dari awal perkuliahan 

hingga akhir penyelesaian skripsi, juga berkenan meluangkan waktunya untuk membantu 

peneliti dalam mengurus administrasi dan membimbing penulis pada skripsi ini. Penulis 

meminta maaf atas kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja. Semoga Allah SWT 

memberikan kebaikan yang lebih mulia. 



4. Seluruh Dosen Hubungan Internasional, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya dan 

Universitas Islam Indonesia atas berbagai ilmu yang telah diajarkan kepada peneliti selama 

menempuh masa perkuliahan sampai saat ini. 

5. Seluruh karyawan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia atas 

segala bantuan dan kemudahan yang diberikan kepada peneliti selama menjadi mahasiswa. 

6. Mbak Mardiatul Khasanah yang telah membantu dalam pengurusan izin dan surat-surat 

kebutuhan penelitian, serta memberi kemudahan kepada peneliti untuk melakukan penelitian.  

7. Kedua orang tua yang tercinta dan tersayang, Mama dan Bapak yang tiada hentinya 

memberikan doa, cinta, kasih sayang, dukungan moral dan finansial, serta pengorbanan yang 

tak terhingga selama ini hingga skripsi ini dapat diselesaikan.  

8. Adik saya yang tersayang, Cindi dan Lala yang juga turut mendoakan dan memberi semangat 

selama masa studi. 

9. Partner sekaligus musuh saya selama 4 tahun, Teuku Muhammad Fabyan Aufar yang selalu 

mendukung, memotivasi, menghibur saya walaupun suka membuat saya kesal disetiap 

harinya. Terima kasih 

10. Della Misti dan Afiriza Ica teman sepermainan di kampus yang menemani dari pertengahan 

semester hingga akhir masa penulisan skripsi. Terima kasih. 

11. Safira Nurul Fathia, Cut Azzura, Athwa Pramudya teman sepermainan saya yang selalu 

menemani saya disetiap minggunya, menghibur saya dan memotivasi saya. Terima kasih 

12. Rizka Azizah dan Reanne Adhitta Putri, sahabat saya yang selalu memberi saya motivasi serta 

dukungan. Terima kasih 

13. Sitha Darmaningtyas, partner KKN saya yang selalu memberi saya dukungan dan kemudahan 

dalam KKN. Terima kasih 



14. Rian Dwi Putra (Grian), Aditya Laras, Risty Oktaviani, Shadira Firdausi, teman sepermainan 

saya yang selalu menghibur saya. Terima kasih 

15. Bobby Kurniawan, Gilang Aditya, Rifki, Alvin, Adam, dkk teman sepermainan saya yang 

mengajak saya main untuk menghibur saya di kala bosan. Terima kasih 

16. Grup Wik Wik (Ko kenas, Mas Gyon, Chico Aura, Rian Ardianto) teman sepermainan PUBG 

Mobile saya yang selalu menghibur dan meramaikan hp saya di setiap harinya. Terima kasih 

17. Teman-teman semua yang terkadang memberi semangat, terkadang mencemooh, terkadang 

membantu dan terkadang mengganggu. Semoga kita semua dapat meraih apa yang kita cita-

citakan. 

18. Dan semua orang yang mendukung dan mendoakan saya, baik kenal maupun tidak. Terima 

kasih atas dukungan dan doanya. 

 

 

 


