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HALAMAN PERSEMBAHAN

Subhanallah walhamdulillah walaa ilaa ha illallah wallahu akbar,

Syukur, alhamdulillah kehadirat Allah Subhanallah Wa Ta’ala atas rahmatnya 
sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan.

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk :

Papa dan Mama Tercinta

Drs. Tumin, M.M. dan Siti Mulyanni, S.Pd

Terima kasih untuk segala cinta, perhatian, pengorbanan, kesabaran, serta sujud 
panjang dan untaian doa yang senantiasa terlantun dengan penuh keikhlasan.

Kakak Tersayang

Astrid Herera Mutiara Firdaus

Terima kasih atas perhatian dan motivasi yang diberikan selama ini, tidak ada 
kesuksesan tanpa perjuangan terima kasih atas segala arahannya yang 

mendewasakan.



v

HALAMAN MOTTO

یُْسًرا(٦) اْلُعْسرِ  َمعَ  نَّ  إِ 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 

(QS. Alam Nasyrah:6)

ِطا لِبُ  ا ْلِعْلمِ  طَالِبُ  : البَّ  ْحَمةِ  ، طَا لِبُ  اْ  لِمْلمِ  رُ  : ْنُ  ْا  إل ْسلَ  مِ  َویُْعطَى أَ  ْجَرهُ  َمعَ  ا لنَّبِْییِنَ 

“Orang yang menuntut ilmu bearti menuntut rahmat ; orang yang menuntut 

ilmu berarti menjalankan rukun Islam dan Pahala yang diberikan

kepadanya sama dengan para Nabi”.

( HR. Dailani dari Anas r.a )

َمْن َخَر َج فِى طَلَِب اْلِعْلِم فَُھَو فى َسبِْیِل هللاِ 

“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah”

(HR.Turmudzi)

“Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang 

disertai dengan doa, karena sesungguhnya nasib seorang manusia tidak 

akan berubah dengan sendirinya tanpa berusaha.”

-The big or small the problem is, depends on how we handle it-
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KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil’aalamiin, segala puji dan syukur kehadirat Allah 

Subhanallahu Wa Ta’alla atas Rahmat, Karunia serta segala kemudahan yang 

dilimpahkan-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari 

bahwa dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini masih memiliki banyak 

keterbatasan dan kekurangan. Untuk itu, segala bentuk bantuan baik doa, 

dukungan, waktu, bimbingan dari banyak pihak senantiasa membantu penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan segala kerendahan hati, 

penulis mengucapkan terima kasih dan penghormatan sedalam-dalamnya kepada :

1. Ibu Ratna Permata Sari, S.I.Kom., M.A. selaku Dosen Pembimbing 

Skripsi sekaligus Dosen Pembimbing Akademik. Terima kasih atas segala 

bimbingan, bantuan, perhatian, waktu, serta kesabaran sehingga skripsi ini 

dapat terselesaikan. 

2. Bapak Iwan Awaluddin Yusuf, S.IP.,M.Si. selaku Dosen Penguji. Terima 

kasih atas segala masukan dan arahan yang diberikan sebagai bentuk 

perbaikan dan pembelajaran bagi penulis untuk yang akan datang.

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

Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas 

Islam Indonesia

4. Ketua Pokdarwis Cerme Asri Bapak Ngadilan, Ketua Pokdarwis Goa 

Cemara dan Pantai Baru Bapak Suranto dan Bapak Jumali, serta pengurus 

Pokdarwis Kalibuntung Bapak Topik yang senantiasa bersedia membantu 

menjadi narasumber dalam penelitian ini. Terima kasih atas segala bantuan 

dan waktunya.

5. Papa dan Mama yang selalu membantu baik dalam motivasi maupun doa 

yang tidak pernah terputus.

6. Kakakku Astrid Herera Mutiara Firdaus yang telah membantu dan selalu 

memberikan masukan, motivasi, serta meluangkan waktu disela padatnya 

kesibukan.



vii

7. Keluarga besar Soewito dan keluarga besar Astrareja yang senantiasa 

menguatkan melalui untaian doa.

8. Ganjar Tentrialand Akhir Tantowi. Terima kasih telah menjadi sosok 

kakak sekaligus sahabat yang senantiasa membantu, memotivasi, 

meluangkan waktu, serta mendoakan.

9. Via Afrianti adik sekaligus sahabat sejak masa sekolah hingga saat ini. 

Terima kasih atas segala perhatian yang tidak bisa tergantikan.

10. Defa Amanda yang membantu dan memberikan dukungan serta doa. 

Terima kasih atas segala kebaikannya.

11. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Desa Tepansari Damonda, Ladya, 

Zureta, Riestya, Aji, Teguh, dan Niken yang selalu memberikan doa dan 

dukungan.

12. Teman-teman Ilmu Komunikasi 2012 yang tidak bisa disebutkan satu per 

satu. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan doanya.

13. Titi Sapwati dan Ayu Nur Kusuma Dewi. Terima kasih telah meluangkan 

waktu untuk mendengarkan keluh kesah serta memotivasi dan 

memberikan doa.

14. Semua pihak yang terlibat dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang 

senantiasa berkontribusi dan memberikan dukungan dalam penyelesaian 

skipsi ini.

Semoga amal kebaikan yang telah diberikan selama ini mendapatkan 

balasan dari Allah Subhanallahu Wa Ta’alla Amiiin. Akhir kata, semoga karya 

skripsi sederhana ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun peneliti-peneliti 

yang akan datang.

Yogyakarta, 21 April 2016

Penulis,

Astrid Devanny Mutiara Firdaus
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