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HALAMAN MOTTO
Raihlah Ilmu, dan untuk meraih Ilmu belajarlah tenang dan sabar
(Umar bin Kathab)

HALAMAN PERSEMBAHAN
Alhamdulillah puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanallahuwata’ala, yang
Maha pengasih lagi Maha penyayang, yang telah memberikan kekuatan atas segala
kelemahan umat-Nya. Atas rahmat Yang Maha Kuasa karya ini dapat terselesaikan dengan
baik. Terima kasih juga untuk segala cinta, kasih sayang, doa, perhatian, dan dukungan
dari orang-orang terdekat yang selalu berada di lubuk hati terdalam saya:
Orang Tuaku
Ibu, Ibu, Ibu dan Ayah tercinta dan tersayang
Ibu Yuyun Sunerah, Ayah Edi Rukmadi
Menjadi orang tua memang tidak ada sekolahnya, terima kasih telah memberikan cinta,
kasih sayang, kepercayaan, doa, dan segala bentuk dukungan baik berupa motivasi dan
materi selama ini. Sehat dan bahagia selalu kesayangan.
Saudaraku, Qory Noor Hidayat dan Tika Maulani Rachmah
Terima kasih selalu memberikan semangat dan energi yang positif. Tetap semangat untuk
keduanya yang sama-sama sedang menimba Ilmu. Sehat, sukses dan bahagia selalu.
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KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Puji dan Syukur kepada kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan
karunia-Nya penulisan skripisi ini dapat terlaksana dan selesai tepat waktu, guna
memenuhi kewajiban penulis sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi serta
memperoleh gelar Sarjana di Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu
Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
Laporan penelitian ini disusun sesuai dengan kaidah yang berlaku dan telah melalui
proses yang panjang, sehingga dapat diselesaikan secara saksama atas bantuan beberapa
pihak. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, penulis ingin memberikan penghargaan dan
ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:
1. Ayahanda dan Ibunda penulis tercinta yaitu Bapak Edi Rukmadi dan Ibu Yuyun
Sunerah, dimana telah memberikan segalanya, baik waktu, moril dan materil
kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Ali Minanto S.Sos., M.A sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah
membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini dari awal hingga akhir.
3. Ibu Ida Nuraini Dewi Kodrat Ningsih S.I.kom., M.A. sebagai dosen pembimbing
akademik yang telah mendampingi dan memberikan pengarahan selama masa
perkuliahan.
4. Teman-teman jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia angkatan 2015
yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Keluarga besar Ilmu Komunikasi UII atas ilmu pengetahuan yang telah diberikan.
Penulis menyadari masih banyak kekurangan dari penyusunan skripsi ini dikarenakan
terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Karena itu, penulis minta
maaf dan mengharapkan kritik, saran dan masukan sebagai bentuk pembelajaran bagi
penulis untuk kedepannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sebesarnya,
khususnya untuk pengembangan studi Ilmu Komunikasi di masa depan.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Yogyakarta, 6 September 2019
Penulis
v

