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SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI PENELITIAN 
 

 



vi 
 

 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 

 
“tetaplah berusahan sampai titik terakhir walaupun semua itu banyak mendapatkan hambatan 
dan cobaan, tetaplah tegar dan semakin kuat menghadapi semua yang terjadi. 

(Arief) 

 

“selalu menjadi diri sendiri dan percaya bahwa kamu mampu mewujudkan keinginan dan 

citacitamu serta senatiasa berusaha niscaya Tuhan akan membantumu memberikan kekuatan dan 

jalan dalam menggapainya 

(Arief) 

“hargailah kedua orangtua mu dan orang-orang yang selalu mensupport dan mendukungmu 

karena mereka adalah kekuatan terbesar yang akan membawamu menuju kesuksesan.” 

(Arief) 

 

 

 

 

 

Kupersembahkan kepada: 

• Mama dan Bapak yang telah berdoa untuk keberhasilanku serta dorongan moril dan 

materiil sehingga terselesainya studi dan karya ilmiah (skripsi) ini. 

• Kawan-kawanku yang telah berpartisipasi material dalam penyelesaian studi dan karya 

ilmiah (skripsi) ini. 

• Almamaterku. 
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KATA PENGANTAR 

Assalamu ‘alaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiat Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat seta hidayah-Nya kepada kita semua. Sholawat dan juga salam semoga 

senantiasa selalu tecuahkan kepada Junjungan kita Rasullullah Muhammad SAW.  

Atas limpahan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi 

yang mana penulis mengambil judul PENGARUH TERPAAN MEDIA TELEVISI DAN 

KOMUNIKASI PEER GROUP TERHADAP MINAT BERHIJAB GAYA DEWI 

SANDRA. Skripsi  ini disusun guna untuk memenuhi kewajiban penulis untuk 

memenuhi sebagian pesyaratan guna menyelesaikan studi di Prodi Ilmu Komunikasi 

Univesitas Islam Indonesia.  

Terpaan media ini yaitu Gaya Jilbab Dewi Sandra melalui Pemeran Hanna di 

Sinetron CHSI. Bagi pecinta sinetron terutama sinetron Catatan Hati Seorang Istri 

(CHSI) pasti sangat hafal dengan sosok Hanna, sosok pemeran utama yang 

diperankan oleh penyanyi Dewi Sandra. Dulu Dewi Sandra sering tampil seksi dan 

terbuka setiap kali beraksi di atas panggung dan penampilan kesehariannya, tetapi kini 

Dewi Sandra memantapkan hatinya untuk mengenakan jilbab atau berhijab. 

 Tidak hanya peran media massa saja yang dapat memberikan rangsangan 

seseorang untuk memutuskan menggunakan hijab, komunikasi peer group pun diduga 

mampu memberikan dorongan tersendiri. Intensitas interaksi dengan peer group dapat 

menimbulkan pengaruh perubahan perilaku/kepercayaan menuju norma yang dianut 

dalam kedekatan hubungan mereka.. Dan hal tersebut tentunya memberikan dampak 

terhadap minat mahasiswa untuk berhijab dengan gaya Dewi Sandra. 

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penulis tidak lepas dari bantuan 

bebagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih 

kepada : 

1. Bapak Muzayin Nazarudin, S.Sos.,M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu 

Komunikasi UII. 

2. Ibu Puji Haiyanti, S.Sos, M.I.Kom selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang 

senantiasa selalu memberikan arahan dengan baik. 

http://www.infofashionterbaru.com/gaya-jilbab-dewi-sandra-pemeran-hanna-di-sinetron-chsi.html
http://www.infofashionterbaru.com/gaya-jilbab-dewi-sandra-pemeran-hanna-di-sinetron-chsi.html
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3. Ibu Dra. Nurfauziah, M.M selaku Ketua Program D3 Ekonomi UII yang telah 

mengizinkan saya untuk melakukan penelitian. 

4. Kedua orang tua  saya yang telah melahikan dan membesarkan saya yang selalu 

mensupport saya apapun itu. 

5. Kepada sahabat saya  Puji Septiani Yanuar, Aditya Lutfi Kurniawan, Erni 

Mardhani, Galih Tenggara Seco, Arif Friyansyah (alm),  Ramadhani Syafitri, Resti 

Dwi Saraswati, Messy Zulman, Lalita Atikandari yang telah memberikan motivasi 

bagi saya 

6. Corazon De La Salsa Indonesia tim Salsa dancer dan teman Salsa Community 

Dimas Rezky Adiputra, Melinda Indini, Richie Subarjo, Eshy, Albert, Danis, Sinta, 

Stevant, Tia Alysa, Andre Stevent, Sarah, Anastasia Nita, Eko, Dayu, Vista, Ayu Gia 

yang selalu mengingatkan saya dan selalu support,  

7. Kepada teman-teman yang bergerak di dunia fashion dan teman modelling bunda 

Lia Mustafa, kak Tory Mado, mbak Memes,Danijab, Shelly, Nadya, Fauzan 

Armando, tak lupa juga kepada semua pihak yang tak bisa saya sebutkan satu pertsatu 

yang mendukung saya. 

Kepada semua pihak tersebut semoga amal baik yang telah dibeikan diterima dan 

selalu mendapatkan ridho Allah SWT.  Akhinya semoga Lapoan ini dapat bermanfaat 

bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. 

 

 

         Penulis 

 

 

        Muhammad Noor Aief  
 

 

 

 

 




