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PERSEMBAHAN 

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk: 

Papa dan Mama tercinta, 

Kasih sayang, kesabaran, perhatian, pengorbanan, cinta dan do’a kalian yang tidak berujung 

merupakan sumber kebahagiaan dalam memaknai hidup ini,  

Kedua Adikku, Ilham dan Reva yang selalu memberikan ku semangat dengan senyuman 

yang kalian berikan untukku, 

Cinta dan kasih sayang yang membuatku semakin mengerti  

tentang arti sebuah persaudaraan. 

Keluarga besarku etek Midah dan apak yang selalu memberikan semangat dalam belajar, 

Iyak coy dan abah yang selalu sayang dan dukung aku, 

Ami dan ayah yang selalu mengajarkan arti kehidupan, 

Uni ku Iwit, Rina dan Ipil yang selalu buat ku ceria setiap hari, 

Makwo Ris dan pakwo, Ibuk Lin dan Pakwo, nte Yani dan oom, ibuk As,  

ibuk Ida, nte Asni, nte Melan, dan nte Lena yang selalu memberikan dorongan untuk terus 

mengejar impian dan doa untuk kesuksesan ku. 
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MOTTO 

 

Sesungguhnya dibalik kesulitan ada kemudahan maka apabila kamu telah selesai dari suatu 

urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh pekerjaan yang lain. Dan hany kepada Allah 

lah hendaknya kamu meminta dan berharap. 

(Q.S Al Insyiroh :6-8) 

 

"Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang 

kemudian" 

Arti: Rela untuk bersusah payah terlebih dahulu untuk mendapatkan kebahagiaan atau 

keberuntungan di kemudian hari. 

(Pribahasa Indonesia) 

"Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu" 

Arti: Lakukan sesuatu yang dianggap baik, jangan mendengarkan hujatan, kritikan atau cibiran dari 

orang-orang yang hanya suka berkomentar. 

(Pribahasa Indonesia) 

 

“ Lawan terberat adalah melawan diri kita sendiri” 

(James Loher) 

 

Kunci untuk mencapai impian adalah harapan positif yang selalu ditanamkan. 

  

Selalu bersyukur adalah kunci sebuah kesuksessan Dengan rasa syukur, kita selalu bisa 

menerima keadaan yang ada dengan berusaha. 

 

Jika kita sudah memulai sesuatu, teruslah jangan pernah menyerah. Jika menyerah, maka 

tamatlah. 

 

Siapkan bensin Anda sebelum Menancapkan gas, siapkan diri Anda sebelum bertarung. 
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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahhirrahmanirrahim 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subbhanahuwata’ala, atas berkat 

dan rahmat-Nya penulis telah menyelesaikan penulisan karya ilmiah berupa skripsi ini yang 

diberi judul : “Persepsi Masyarakat Desa Batu Ampar Terhadap ProgramCSR yang 

Dilakukan PT Bara Prima Pratama”. 

 Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian 

Sarjana Strata Satu (S1) pada program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu 

Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa 

skripsi ini masih banyak terdapat kekurangannya dan kelemahannya baik menyangkut 

penyajian materi, nilai ilmiah dan tata bahasanya. Untuk itu kritik dan saran dari berbagai 

pihak sangat diharapkan dalam rangka kesempurnaan skripsi ini. 

 Di dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit pula bantuan dan bimbingan serta data 

dan informasi yang di peroleh. Dalam kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan 

trima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu dan membinbing serta 

mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi terselesaikan. Ucapan terima kasih 

terutama sekali penulis sampaikan antara lain kepada yang terhormat :  

1. Bapak Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. 

2. Bapak Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam 

Indonesia (UII) Yogyakarta  

3. Bapak Muzayin Nazaruddin Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam 

Indonesia  

4. Ibu Ida Nuraini , Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan 

bimbingan dan pengarahan kepada penulis. 

5. Kepada seluruh keluarga besar Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia 

trima kasih banyak atas kebersamaannya selama ini. 

6. Mas Zarkoni, Mas Hadi, mba  selaku staf komunikasi. 

7. Bapak dan ibu dosen serta karyawan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya 

Universitas Islam Indonesia. 
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8. Bapak Wahyu selaku humas PT Bara Prima Pratama, yang telah bersedia 

memberikan dukungan di dalam penelitian ini, dengan memberikan data yang di 

perlukan penulis dalam penelitian ini. 

9.  Bapak Kepala Desa Batu Ampar dan perangkat desa lainnya yang telah memberi 

dukungan dalam pengambilan data di lapangan, serta memberikan data yang 

diperlukan peneliti. 

10. Masyarakat Desa Batu Ampar yang telah bersedia menjadi narasumber penulis 

dalam penelitian ini dan bersedia memberika informasi yang di perlukan penulis. 

11. Kepada Papa dan Mama tercinta serta Adik-adikku tersayang yang telah memberikan 

dorongan semangat juga doa kepada penulis di dalam penulisan skripsi ini. 

12. Kepada keluarga besar mama, etek, apak, ayah, ami, inyak, abah, uni Wit, uni Rina, 

kak Ipil yang selalu memberi semangat dan doa untuk nanda. 

13. Keluarga besar papa, Makwo Ris, Pakwo, ibuk As, ibuk Ida, ibuk Lin dan Pakwo, 

nte Yani dan oom, nte Asni, nte Lena, nte Melan trima kasih atas doa dan semangat 

nya.   

14. Kepada teman dekatku Apin, Aul, Hanafi, Rei, Suli, Boby, Amel, Dyah, dan Mbak 

syaras trima kasih atas dukungan dan support kalian. 

15. Komunikasi 2012 terutama Ega, Lana, Alvina, Ruhul Auliya, Sasyari Eka, Desty, 

Dyas, Nurhadi, Dewo, Andre, Aziz, Fatchur, Defa, Dina, Eldi, Gilang, Hana, Ika, 

jaka, Nada, Reza dan semuanya trimakasih atas dukungan dan doa kalian. 

 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, 

penulis sangat menerima kritik dan saran sehingga dapat menjadi acuan pembelajaran 

penulis.  

Akhirnya, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sebagai 

bahan pembanding untuk penelitian selanjutnya dan pembaca pada umumnya. 

Wassalamu’alaikum Wr Wb 

Yogyakarta, 03 April 2016 

 

Nanda Syukerti  
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