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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

 

 
Yang utama dari segalanya...... 

Untuk semua cita dan harapan, Puji syukur kehadirat Allah SWT. 

Terimakasih Ya Allah atas segala yang Engkau hadirkan untuk mewarnai hidupku 

dan Engkau gariskan menjadi takdir dalam hidupku. Terimakasih Ya Allah untuk 

waktu dan kesempatan yang telah Engkau berikan dalam penghujung awal 

perjuanganku. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada  

Nabi Muhammad SAW. 

 

Kupersembahkan karya sederhana ini, sebagai tanda bakti, hormat, dan terimaksih 

tiada tara kepada orang yang sangat aku sayangi  dan cintai serta yang selalu 

memberikan motivasi dalam hidupku  

 

“ Kedua Orang Tuaku Tersayang” 

Ayahanda dan Ibunda Tercinta 

Sutego dan Karinem  

Terimakasih mama, papa yang selalu mendukung dan memotivasiku untuk terus 

belajar dan berjuang dalam menggapai cita. Terimakasih atas doa yang tidak 

pernah putus untuk anakmu ini, sehingga aku bisa menyelesaikan studiku dengan 

baik. Semoga ini menjadi langkah awal  anakmu untuk berjuang, dan membuat 

kalian bangga dan bahagia. 

 

“Kedua kakak-kakakku Tersayang” 

Sarifah dan Yuliani 

Kalian adalah kakak-kakak yang luar biasa bagi saya. Terimakasih atas doa, 

nasehat, motivasi  dan dukungannya selama ini. Terimakasih telah menjadi kakak 

yang baik bagi saya. Terimakasih telah menjadi teman, sahabat dan berbagi keluh 

kesah bersama. You’re best sister ever. Sukses selalu buat kita, semoga kita 

semua bisa menjadi kebanggan keluarga dan memberikan kebahagian untuk 

kedua orang tua kita dan keluarga. Tetap semangat dan solid ya… 
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HALAMAN MOTTO 

 

 
“Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan mudahkan 

baginya jalan ke surge” 

 _HR. Muslim_ 

 

Jangan merasa lelah untuk belajar, karena ilmu adalah bekal yang kekal. 

Teruslah berusaha dan berdoa, bulatkan tekadmu dan bekerjakeraslah untuk 

meraih mimpimu. Percayalah semua kerja keras dan doamu akan berbuah 

manis. 

_Sarini_ 

 

There is no secrets to success. It is the result of preparation, hard work learning 

from failure.  

_General Colin Powell_ 

 

Selagi kita bisa bermafaat bagi orang lain, berbuat baiklah. Sekecil apapun 

tindakannya, karena kita tidak akan pernah tau tindakan mana yang akan 

menjadi amal jariyah kita dan telah membantu kesulitan orang. Bisa bermanfaat 

bagi orang lain adalah suatu kebahagiaan tersendiri.  

_Sarini_ 
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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya atas 

limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan baik, yang merupakan persyaratan untuk menyelesaikan studi. Penulis 

menyadari bahwa dalam proses pengerjaan skripsi ini tidak bisa lepas dari 

bimbingan, dorongan, dan bantuan baik materil maupun spiritual dari berbagai 

pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., MA.g., Psikolog selaku Dekan Fakultas 

Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. 

2. Ibu Karina Utami Dewi, S.IP., M.A., selaku dosen pembimbing akademik 

sekaligus pembimbing skripsi saya. Terimakasih Ibu atas segala ilmu, arahan, 

kesabaran dan motivasi yang telah diberikan. Terimaksih telah menjadi sosok 

inspirasi bagi saya, trimaksih untuk segalanya selama kuarang lebih empat 

tahun menimba ilmu di Prodi UII. Saya meminta maaf atas segala kesalahan 

yang pernah saya perbuat. Semoga Ibu selalu dalam lindungan Allah dan apa 

yang telah Ibu lakukan mendapatkan balasan dari Allah STW. Sukses terus 

buat Ibu Karina dan tetap menjadi dosen terbaik yang menginspirasi banyak 

orang.  

3. Bapak Irawan Jati, S.IP., M.Hum., M.S.S., selaku Kaprodi dan dosen, serta 

dosen-dosen HI UII khususnya dan tanpa terkecuali, Bapak Hangga Fathana, 

S.IP., B.Int.St., M.A., Bapak Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A., Bapak 

Geradi Yudhistira, S.sos., M.A., Ibu Gustrieni Putri, S.IP., M.A., dan Bapak 

Hasbi Aswar, S.IP., M.A., serta seluruh dosen-dosen UII. Terimakasih atas 
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ilmu, arahan dan kesabarannya selama kurang lebih empat tahun ini. Kalian 

adalah dosen-dosen luar biasa bagi saya. Semoga apa yang telah Bapak/Ibu 

berikan dapat menjadi amal jariyah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. 

Sukses terus untuk Bapak/Ibu Dosen tercinta. 

4. Kedua orang tuaku, yang tidak pernah putus mendoakan, mendukung, dan 

memberikan motivasi untuk terus belajar dan berjuang. Kalian adalah 

alasanku untuk berjuang meraih cita dan masa depan yang baik. Terimakasih 

ma, pa telah mengajariku bagaimana bertahan dalam kerasnya perjuangan 

meraih mimpi. Terimakasih atas segala pengorbanan kalian untuk 

menyekolahkan anakmu ke jenjang yang lebih tinggi kerna kalian tidak ingin 

mlihat anak-anak kalian miskin ilmu. Sekali lagi ucapan terimakasih tiada tara 

untuk kalian. Sehat terus ya ma, pa, aku jani akan membuat kalian bangga dan 

bahagia. Aamiin 

5. Kakakku Sarifah, Yuliani, Kakak Iparku mas Ary, keponakanku Aisya dan 

Anin. Terimakasih atas segala doa, motivasi dan dukungannya. Terimakasih 

sudah mau menjadi tampat berkeluh kesah, mendengarkan curhatanku. 

Terimaksih sudah selalu menghibur saya dikala penat dengan tugas-tugas 

kuliah. Sukses ya buat kalian. With love, Rini! 

6. Mbokde dan Pakde, yang selama ini menjadi sosok orang tua bagi saya. 

Terimaksih telah menjadi pengganti orang tua saya selama di Jogja. Sehat 

terus buat kalian, maafkan saya yang selalu merepotkan kalian selama ini.  

7. Nur Fadly, yang selalu memberikan motivasi dan dukungannya. Terimakasih 

atas segala doa dan nasehatnya agar tidak selalu mengeluh dan harus tetap 

bersyukur serta gigih dalam meraih cita. Terimaksih atas semangatnya dari 
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awal hingga akhir. Terimaksih telah menemani dan berjuang bersama serta 

bersabar dalam menghadapi segala tigkahku yang sering membuat kesal. 

Sukses terus ya buat karirnya dan semangat meraih masa depan, semoga Allah 

senantiasa memberikan kebahagian dan keberkahan dalam hidup kita. Sukses 

dunia akhirat. Aamiin, with love, Rini! 

8. Bintar Mupiza, terimakasih banyak telah memberikan ide untuk studi kasus 

dalam skripsi ini. Thank you so much Bintar, tanpa kamu aku akan kesulitan 

mencari studi kasus skripsi ini. Pokoknya trimakasih ya, akhirnya aku bisa 

menyelesaikannya. 

9. Nila Ratih, yang dari awal masuk HI hingga akhir telah menjadi sahabat yang 

selalu menemani. Terimakasih atas segala doa dan dukungannya. Terimakasih 

telah menjadi sahabtaku selama empat tahun ini. Terimakasih sudah bersedia 

mendengarkan keluh kesahku, jadi tempat curhat, teman maen, teman makan, 

teman orgaisasi, dan lain-lain. Sekali lagi thank you so much ya, sukses selalu 

buat kita dan semoga persahabatan kita terus berlanjut seterusnya walau nanti 

jarak telah memisahkan kita. Semangat meraih masa depan and see you on 

top. With love, Rini!  

10. Husnul Ummahat (Vivid), terimakasih telah menjadi sahabatku, menjadi  

teman curhat, teman apapun. Terimaksih atas doa, semangat dan dukungannya 

selama ini. Pokoknya terimaksih atas semuanya, I can’t say anymore, you’re 

best. Tetap jadi perempuan yang kuat ya, slalu bersyukur dan jangan mudah 

menyerah. Sukses terus untuk kamu beb dan semangat, see you in the bright 

future, With love, Rini! 
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11. Riflan, Syahagum, Rosi, dan Fifi, yang selalu mewarnai hari-hariku selama di 

HI, terimakasih atas doa dan dukungan kalian. Terimaksih sudah menjadi 

sahabat-sahabatku yang heboh dan kocak. Terimaksih untuk makan 

barengnya, jalan barengnya, gila barengnya. Pokoknya terimaksih dan sukses 

untuk kita semua ya, see you on top. Dan persahabatan kita harus tetap terjaga 

mesti kelak akan terhalang oleh jarak dan kesibukan masing-masing, With 

love, Rini! 

12. Mizhari Sausan, Ina Nafilla, dan Aufa Andiani, yang selalu memberikan 

motivasi, semangat,dukungan dan doanya. Terimaksih telah menjadi sahabat-

sahabat terbaikku. Terimakasih sudah menjadi tempat curhat, berkeluh kesan, 

teman maen, belajar dan semuanya. Pokoknya terimaksih ya, sukses terus 

untuk kita, semoga apa yang menjadi cita-cita kita semua tercapai. Jaga 

persahabatan kita ya untuk seterusnya, I love you all! 

13. Mardiatul Khasanah, yang selama ini telah membantu dalam memberikan 

informasi dan membantu mengurus segala keperluan administrasi di HI. 

Thank you so much Mbak Diahku, you’re the best ever. Sukses terus ya 

mbakku. 

14. BOE KOMAHI UII, Hafidh, Azeem, Dayat, Thalia, Siti. Terimakasih atas 

segala bantuan, kerjasama, suka dan duka selama ini terlebih ketika kita sama-

sama berjuang untuk membangun KOMAHI dari awal. Terimakasih atas 

semangat, dukungan, doa, kehangatan dan kecerian kalian yang membuat hari-

hari saya di UII lebih berwarna. Sukses terus buat kita, see you on the bright 

future, semoga Allah senantiasa menjaga dan meridhoi langkah kita, 

Semangat! With Love, Rini!  
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15. Teman-teman HI angkatan 2014, terimaksih telah menjadi keluarga baru bagi 

saya. Kalian adalah teman-teman luar biasa. Senang bisa menjadi bagian dari 

kalian. Terimaksih telah mewaranai dan menemani selama empat tahun ini. 

Terimaksih telah menjadi pemicu semangat buat saya. Sukses untuk kita 

semua, see you on top. Aamiin  

16. Elin Novianti, terimakasih telah menjadi adik yang perhatian selama ini. 

Terimaksih sudah menjadi tempat curhat, teman main dan makan. Sukses 

terus ya, semoga cepat lulus dan semangat kuliahnya. Terus semangat 

belajarnya, With love, Rini! 

17. Mughfirah Mayangsari Putri, Rika Sukmawati dan Nuni Hardianti, teman 

seperjuanganku. Terimakasih ya atas motivasi dan dukungannya. Terimakasih 

telah menjadi pemicu semangatku dan tetap menjadi teman baikku. Sukses 

untuk kita semua and see you on top. With love, Rini! 

18. Teman-Teman Bilingual, yang telah menjadi pemicu semangatku dan 

memberikan motivasi. Terimakasih telah menjadi keluarga selama kurang 

lebih 10 tahun ini. Sukses terus buat kita, let’s change the world! 

19. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih 

untuk dukungan, semangat,dan doanya. 

Atas segala bantuan yang telah diberikan, semoga mendapat imbalan yang 

setimpal dari Allah SWT. Dan penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi pembaca. 

Wassalammu’alaikum Wr. Wb. 

Yogyakarta, Agustus 2018 

 

Sarini  


