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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahuwata’ala, sang Maha Cinta pemberi 

kekuatan dari segala kelemahan umat-Nya. Atas rahmat-Nya karya yang sangat sederhana 

ini dapat terselesaikan 

 

Terima kasih untuk segala bentuk cinta, kasih sayang, doa, perhatian, pengertian, dan 

dukungan dari orang-orang terdekat di hati: 

 

Orang tuaku 

 

Ayah dan Ibu terkasih 

 

Ayah Subandi, ayah terhebat dan terganteng diseluruh penjuru dunia. 

 

Ibu Eliyanti, ibu terhebat dan tercantik diseluruh penjuru dunia. 

 

Terima kasih untuk segala bentuk cinta yang telah dicurahkan sampai saat ini. 

 

Dua Saudara Perempuanku dan Alm Kakak tercintaku 

 

Wini Anggraini Suci, S.Pd dan Yeyen Herpika Sueli saudara perempuanku 

 

Terimakasih sudah menjadi penyemangatku dan sekaligus kalian menjadi motivasiku 

untuk terus belajar. 

 

Saudara Lelakiku 

 

Almarhum Febrio Aksara Putra 

 

Terimakasih untuk segala dukunganmu selama kamu hidup di dunia, engkau lah menjadi 

cambuk ku  

untuk terus menggapai impian di kota rantauan. Walaupun raga kita terpisah namun 

semangat mu, dukunganmu, dekapan hangat mu, perkataan mu serta cintamu dan kasih 

sayangmu selalu melekat di ingatan ku kak….. 

 

 

LOVE YOU MORE….. 
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HALAMAN MOTTO 

 

Dia yang tahu, tidak bicara.Dia yang bicara, tidak tau. 

( loo Tse ) 

 

 

Jika kamu berhasil menjaga kewanitaan mu, maka kamu meringankan beban orang tua mu 

di akhirat kelak. 

(Ayah, Ibu) 

 

Belajar itu seperti Akar yang pahit, 

Namun akan menghasilakn buah yang manis. 

(Felix Siauw) 

 

Belajar dan bekerja-keraslah 

Sampai  idolamu menjadi setara denganmu. 

(Mario Teguh) 

 

Kamu Cantik, Kamu Manis dan Jagalah Kewanitaanmu 

 

 

. 
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KATA PENGANTAR 

                                  
 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Alhamdulillahhirobbil’alamin segala puji bagi Allah SWT, sang pemilik dunia dan 

seisinya, tiada tuhan selain Allah dan hanya kepada-Nya lah kita patut memohon 

dan berserah diri. Tidak lupa Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada 

junjungan kita nabi Muhammad SAW sang kekasih Allah, dengan syafaat dari 

beliaulah kita dapat terbebas dari zaman  kejahiliyahan, dan semoga selalu 

istiqomah dijalan-Nya. Segala puji syukur milik Allah SWT, atas berkat Rahmat 

dan Hidayah-Nya penulis dapat melaksanakan seluruh kegiatan selama masa 

perkuliahan hingga menyelesaikan karya akhir skripsi ini sebagai syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana ilmu komunikasi. 

 Berdasarkan hasil penelitian seperti yang dijelaskan pada bab-bab 

sebelumnya dapat ditarik kesimpulan yaitu:  

Media televisi merupakan salah satu media tetap digunakan oleh khalayak sejak 

dahulu  hingga sekarang sudah semakin erat, pasalnya fasilitas audio dan visual 

yang dimiliki oleh perangkat televisi membuat masyarakat merasa dimudahkan 

dalam menerima dan mencari informasi.karena televisi memberikan banyak 

kemungkinan ilustrasi visual, tata warna, dan berbagai suara. Televisi 

menayangkan berbagai acara yang dapat memberikan hiburan kepada khalayak. 

seperti, sinetron, film, komedi, kuis, berita dan lain-lain. 

Lalu setiap seseorang atau khalayak yang menonton televisi biasanya memiliki 

jangka waktu lama atau tidaknya mereka menghabiskan waktu untuk menikmati 

tayangan yang menjadi kesukaan khalayak, itu dinamakan intensitas. 

Para penggemar program religi islam terutama mengenai kaum perempuan merasa 

terhibur dan puas dengan tayangan program religi islam yang ditayangkan di salah 

satu televisi swasta. 

Trand Fashion dikalangan mahasiswi saat ini sudah mulai mendominasi misalnya 

mahasiswi Universitas Islam Indonesia yang dimana lebih banyak mengenakan 

blouse, semi sweater, denim, varasity jacket, skin jeans, dan hijab ala street fashion 

tidak dipungkiri bahwa tayangan program religi “Assalamualikum Cantik” telah 
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mengikat penonton mahasiswi untuk mengikuti mode atau yang digunakan oleh 

pembawa acara dan bintang tamu oleh tayangan program religi islam 

“Assalamualaikum Cantik”. Hal tersebut yang membuat penulis melakukan 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besarkah Pengaruh Intensitas 

Menonton Tayangan Program Religi Islam “Assalamualaikum cantik” di TransTv 

dan Sikap Berpakaian Muslimah Terhadap Gaya Berpakaian Muslimah Trendi 

pada Kalangan Mahasiswi Universitas Islam Indonesia”. 

  

 Penulisan skripsi ini dapat terlaksana atas doa, bantuan, dan dorongan dari 

beberapa pihak, untuk itu penulis sangat mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Ayah Subandi dan ibu Eliyanti  tercinta. Terima kasih atas segala bentuk cinta 

serta kasih sayang berlimpah. Dan pengorbanan yang tak terhingga. Ayuk 

perempuanku Wini Anggraini Suci S.Pd dan adik perempuan ku Yeyen Herpika 

Sueli, serta Alm Kakak ku tercinta Febrio Aksara Putra. Dan wawak Taupik, 

wawak Atun, mas Yudi dan mba Kiki. Terima kasih untuk perhatian kepedulian 

dan semuanya terhadap saya. 

2. Ibu Rennta Chrisdiana, M.Sc. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang selalu 

memberikan arahan, dukungan, motivasi, dan kemudahan bagi penulis dalam 

menyelesaikan skripsi Ini. 

3. Ibu Puji Hariyanti, S.Sos, M.I.Kom selaku dosen penguji ujian akhir skripsi. 

Terima kasih atas bimbingan dan waktu ibu untuk menguji hasil skripsi saya. 

4. Bapak Muzayin Nazaruddin, S.Sos., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu 

Komunikasi Dan Dosen Pembimbing Akademik. 

5. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya 

Universitas Islam Indonesia atas segala bantuan dan kerjasamanya. 

6. Sahabat suka duka dengan segala cerita yang pernah terlewati, Anggia Putri 

Pelangi, Ratna Sari Adiputri, Hening widhiyowati, Dea Firdatia Razak, Tri 

Utami, Okti Novita Sari, Iwat N Ahingani, Huri, Dio Ray Padwa, Danny, Duta 

Suryo Jatmiko. Terima kasih setiap cerita yang telah kita ukir bersama. Teman 

KKN unit 264 (mas Jafar, si Hadid, dan temen tersayang Khairiva Haruminda) 

dan teman seperjuangan di Universitas Islam Indonesia umumnya anak Prodi 

Ilkom 2012 dan khususnya anak konsentrasi KOMUNIKASI STRATEGI 2012. 

Terima kasih untuk masa-masa kuliah yang indah dan tak terlupakan. Sukses 

untuk kita semua. 
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7. Semua pihak yang seudah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini 

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk semuanya. 

 

 

Yogyakarta, 28 April2016 

 

 

Winda Pramita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




