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MOTTO 

Jangan menyerah. Hal memalukan bukanlah ketika kita jatuh, tetapi ketika kita 

tidak mau bangkit lagi. (Midorima Shintarou – Kuroko no Basuke) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

Karya ini kupersembahkan kepada : 

Ibu sekaligus Bapak, serta adikku yang kucintai. 

Terimakasih atas semua dukungan yang diberikan. 
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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh 

Alhamdulillahirobbil’alamin, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat 

Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah. Sholawat 

serta salam kepada junjungan nabi kita, Nabi Muhammad SAW beserta 

keluarga, para sahabat, serta pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. 

Begitu banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah, berupa kesehatan lahir 

maupun batin, sehingga pengerjaan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan 

lancar sampai dengan sekarang ini. 

Adapun maksud dari penulisan karya ilmiah ini ialah sebagai pelengkap 

pernyataan, guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi pada Fakultas 

Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia. Skripsi ini 

sendiri mengkaji tentang Makna Turis Asing bagi Tukang Becak 

Yogyakarta dengan menggunakan metode kualitatif. 

Penulis menyadari bahwa selama proses pengerjaan skripsi ini tidak lepas 

dari bimbingan, dorongan, dan bantuan baik materi maupun non-materidari 

berbagai pihak, sehingga semua dapat terlaksana dan selesai dengan baik. Oleh 

karena itu, perkenankan penulis menghaturkan ucapan terimakasih kepada:  

1. Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., M.Si., Psikolog selaku Dekan Fakultas 

Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. 

2. Puji Hariyanti,Sos.M.I.Kom. selaku Ketua Prodi Ilmu Komunikasi 

Universitas Islam Indonesia.  

3. Holy Rafika Dhona, S.I.Kom., M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi 

yang sudah sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi. 

4. Puji Hariyanti,Sos.M.I.Kom. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan 

membantu penulis selama prosen perkuliahan selama ini. 

5. Segenap dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam 

Indonesia atas ilmu yang telah diberikan selama dibangku perkuliahan. 
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6. Segenap Staff dan Karyawan divisi Akademik, Divisi Perkuliahan dan 

Divisi Umum Prodi Ilmu Komunikasi universitas Islam Indonesia, atas 

informasi dan bantuan yang diberikan kepada penulis dalam proses 

penyelesaian Tugas Akhir. 

7. Pak Budi yang yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh 

data yang dibutuhkan penulis dalam penyusunan Tugas Akhir. 

8. Orangtua saya, ibu Sri Riyanti, serta adikku Bagus Adimas, yang telah 

memberikan apapun yang dibutuhkan penulis sebagai bentuk perhatian 

dari sebuah keluarga. 

9. Kepada seluruh keluarga besar Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas 

Islam Indonesia.  

10. Untuk semua teman-teman peneliti, Diantaranya Yudha Tirta, 

FajarGum, Desti, Mahasiswa Teladan serta teman-teman angkatan 

penulis yang tidak bisa sebutkan satu persatu, terimakasih banyak atas 

waktu, kebersamaan, serta bantuan yang tak terkira kalian berikan 

kepada penulis selama ini. 

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah berkenan untuk membalas 

segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Peneliti juga menyadari 

bahwa masih ada kekurangan dalam penulisan Skripsi ini, oleh sebab itu 

penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam 

pengembangan di masa datang dan semoga karya ilmiah ini dapat 

bermanfaat bagi penulis dan pembaca lainnya. Amin. 

Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.  

 

Yogyakarta, ............................. 

Penulis 

 

Bambang Ermasetyo Bayu Wiyoga 


