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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillahirabbil’alamin 

Tuhan, terima kasih.. 

Untuk semua yang telah engkau berikan kepadaku dan untuk semua yang akan 

engkau berikan kepadaku. 

 

Karya sederhana ini kupersembahkan untuk : 

 

Mama dan Papa  

Apa yang aku dapatkan hari ini, belum mampu untuk membayar semua kebaikan, 

keringat dan tangismu. Namun izinkan aku untuk mengucapkan rasa terima 

kasihku atas segala do’a, dukungan, nasehat, dan cinta yang telah kalian berikan 

sehingga aku bisa mempersembahkan secarik kertas hasil perjuanganku. 

 

Abang, Uni dan Kakak 

  Untuk abangku Rachmadian Riskiko, Uniku Riskika Lidya Mandala, dan 

Kakakku Risa Mandala Putri. Tak terasa kita semua sudah mengemban kewajiban 

masing-masing ya, yang padahal dulu sebelum kita mengenal apa itu kewajiban, 

kita hanya bisa meminta hak kepada kedua orang tua dengan cara merengek 

ataupun manja hanya untuk mengabulkan apa yang kita pinta. Untuk itu izinkan 

aku selaku adikmu mengucapkan rasa terima kasihku atas do’a, canda, dukungan 

dan nasehat yang telah kalian berikan. 



HALAMAN MOTTO 

 

 

َعَك َربَُّك َوَما قَٰلى  َما َود    

“Tuhanmu tidak meninggalkan engkau (Muhammad) dan tidak (pula) 

membencimu” 

-Q.S. Ad-Duha : 3- 

 

 

“Berikan yang terbaik, terima yang terburuk. Serta olahlah yang terburuk itu 

menjadi yang terbaik” 

-Rachmadian Riskiko- 

 

 

 

 

 

 

 

 



KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb  

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, tuhan yang maha 

pengasih dan maha penyayang yang telah melimpahkan rahmat, pertolongan serta 

hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, sebagai 

bentuk persyaratan untuk menyelesaikan perkuliahan. Dalam penyelesaian skripsi 

ini penulis menyadari bahwa proses pengerjaan skripsi ini tak lepas dari bimbingan, 

dorongan maupun bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis 

berkeinginan mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Allah SWT, yang selalu mengaliri rahmatnya tanpa henti kepada penulis 

2. Mama dan papa yang selalu menjadi pendorong serta pengingat untuk selalu 

melakukan yang terbaik 

3. Abang, uni, dan kakakku yang selalu memberikan motivasi serta dukungan baik 

itu dalam perkara spritual maupun kehidupan. 

4. Teruntuk diriku, yang walapun tidak dapat menyelesaikan studi tepat waktu, 

setidaknya kamu tak pernah berhenti untuk melakukannya.  

5. Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., MA.g., Psikolog selaku Dekan Fakultas 

Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.  

6. Bapak Irawan Jari, S.IP., M.Hum., M.S.S., selaku Kaprodi Terimakasih atas 

bimbingannya yang pernah bapak berikan selama studi saya di HI UII. Semoga 

bapak selalu diberikan kesehatan. 



7. Bapak Geradi Yudhistira, S.Sos., M.A., selaku dosen pembimbing skripsi. 

Terima kasih atas bimbingan, bantuan, dan dukungan yang telah bapak berikan 

selama masa pengerjaan skripsi. Terima kasih atas ilmu, motivasi, dan saran 

yang telah bapak berikan kepada saya. Terima kasih telah menyisihkan waktu 

untuk bimbingan skripsi di sela-sela waktu yang seharusnya digunakan untuk 

beristirahat. Terima Kasih telah mau untuk menjadi teman diluar perkuliahan. 

Sekaligus saya meminta maaf atas segala kesalahan yang pernah saya perbuat 

dan semoga bapak selalu berada di bawah lindungan Allah SWT. 

8. Dosen-dosen HI UII khususnya Bapak Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A., 

Bapak Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A., Bapak Hasbi Aswar, S.IP., M.A., 

Ibu Karina Utami Dewi, S.IP., M.A., Ibu Gustrieni, S.IP., M.A., dan serta 

seluruh dosen-dosen UII. Terimakasih atas ilmu, arahan, dan kesabarannya 

selama kurang lebih 4 tahun ini. Bagi saya, bapak dan ibu adalah dosen-dosen 

yang luar biasa. Semoga apa yang telah bapak dan ibu berikan dapat menjadi 

amal jariyah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Sukses selalu untuk 

bapak dan ibu dosen tercinta.  

9. Resnu Rahadian Widodo, sahabat dari sejak balita. Terima kasih telah berbagi 

kebahagiaan, kelucuan, serta saran disaat kejenuhan menimpa pada proses 

pembuatan skripsi. Semoga kita selalu diberikan yang terbaik oleh Allah SWT 

dalam mengenal dan memaknai  kehidupan ini serta selalu menjadi sahabat 

hingga akhir hayat. 

10. Teman-Teman satu Kosan, Endo,Galang,Vikram, Bayu. Terima Kasih sudah 

memotivasi agar cepat menyelesaikan Skripsi. Terutama untuk Endo dan 

Galang terima kasih telah memacu adrenalinku disaat pembuatan skripsi karena 



kita selalu berpacu untuk dapat menyelesaikan skripsi bersama walaupun 

terkadang diam-diam hahaha. Semoga kalian semua selalu diberikan yang 

terbaik oleh Allah SWT.  

11. Novrizal Roynanda, Teman terdekat sekaligus teman pertama kenal semasa 

perkuliahan. Terima kasih telah memotivasi, membantu serta memberikan saran 

dalam proses pembuatan skripsi. Semoga kamu zal selalu diberikan yang 

terbaik oleh Allah SWT dan diberikan selalu kesuksesan serta kesehatan. 

12. Teman-teman semasa perkuliahan, Bintar Mupiza, Elyana Ade Pertiwi, dan 

Fariz Abdul Aziz. Terima kasih telah membatu dalam proses pembuatan skripsi. 

Semoga kalian juga dipermudah dalam segala urusan.  

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.  

 

Yogyakarta, 17 Juli 2019 

 

 

Reksi Merindo 

 


