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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 

Terimakasih teruntuk mama dan papa yang selalu memberikan doa dan dukungan 

yang tak pernah putus. Kata-kata mama papa yang selalu memotivasi telah 

membuatku dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Karena doa dan harapan 

mama papa, aku dapat menyelesaikan studiku dengan baik. Terimakasih atas 

perjuanganmu dalam mendidik, merawat dan mendukung segala langkahku. 

Semoga ini menjadi langkah awal anakmu untuk berjuang, dan membuat kalian 

bangga dan bahagia. 
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HALAMAN MOTTO 

 

 

 َوقُلِّْ َربِِّّ ِزدْنِي ِعْلًما

Dan katakanlah (wahai Nabi Muhammad) “Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku 

ilmu pengetahuan” 

_Q.S. Thahaa:114- 

"Jika seorang anak Adam (manusia) meninggal, maka seluruh amalannya 

terputus kecuali dari tiga hal; Shedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak 

sholih yang senantiasa mendoakannya" 

_H.R. Muslim _ 

“Peace appeals to the hearts; studies to the brain. Both are needed, indeed 

indispensable. But equally indispensable is a valid link between brain and heart.” 

_Johan Galtung_ 

"Belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna, tapi berpikir tanpa belajar itu 

sangatlah berbahaya!” 

_Ir. Soekarno_ 

“Tidak ada sesuatu hal yang terjadi dengan mudah dan singkat di dunia ini, jika 

ingin mencapai impian maka teruslah berjalan, berusaha, dan berdoa” 

_Ina_ 
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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. Bapak Geradi Yudhistira, S.sos., M.A., selaku dosen pembimbing skripsi. 

Terimakasih atas bimbingan, bantuan dan dukungan yang bapak berikan 

selama masa skripsi saya. Saya sangat berterimakasih atas segala hal yang 

yang bapak lakukan untuk terus membantu saya dalam keadaan apapun tanpa 

mengenal waktu dan kondisi. Bapak telah memotivasi saya untuk menjadi 

seseorang yang lebih bertanggung jawab dalam mengemban amanah, bersikap 

profesional sebagai seorang pekerja keras, dan bersikap bijak dalam kondisi 

apapun. Semoga segala perbuatan dan kebaikan bapak akan dibalas oleh Allah 

SWT.  

3. Bapak Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A., selaku dosen pembimbing 

akademik. Termakasih atas bimbingan dan pendampingan yang telah bapak 

berikan selama 4 tahun studi saya di HI UII. Kata-kata motivasi yang selalu 

bapak berikan baik itu di kelas ataupun diluar kelas telah menjadi semangat 
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saya dalam menjadi pribadi yang lebih baik. Saya akan selalu mengingat 

pesan bapak khususnya tentang disiplin terhadap diri sendiri dan terus 

menghargai waktu. 

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

Terimakasih telah memberi banyak bantuan, nasihat, pelajaran yang Insya 

Allah akan selalu saya ingat. Serta Ibu Karina Utami Dewi, S.IP., M.A., 

selaku dosen yang juga sudah banyak membantu saya. Terimakasih atas 

bimbingan singkat yang ibu lakukan saat saya membutuhkan bantuan atau 

pertanyaan terkait skripsi saya. Kerja keras dan sikap ibu sebagai dosen 

khususnya sebagai wanita telah menjadi inspirasi saya untuk dapat menjadi 

seorang wanita yang cerdas, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian 

untuk dosen-dosen HI UII khususnya dan tanpa terkecuali, Bapak Enggar Furi 

Herdianto, S.IP., M.A., Ibu Gustrieni Putri, S.IP., M.A., dan Bapak Hasbi 

Aswar, S.IP., M.A., serta seluruh dosen-dosen UII. Terimakasih atas 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.  

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

memberikan motivasi untuk terus belajar dan berjuang. Terimakasih atas apa 

yang telah mama dan papa berikan selama ini. Tidak ada satu hal apapun yang 

bisa membalas apa yang telah mama dan papa lakukan untuk merawat, 

mendudung, mendoakan aku selama ini. Karena mama dan papa aku bisa 

menyelesaikan pendidikan hingga ke tingkat ini. Tanpa usaha kalian sebagai 

orang tua, tanpa restu dan doa kalian juga aku tidak akan bisa berada hingga 
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titik ini. Terimakasih untuk segalanya, sebagai anak aku hanya bisa berusaha 

membuat kalian bangga dan bahagia. Aku akan selalu berusaha yang terbaik 

untuk mama dan papa, doaku untuk kalian akan selalu kupanjatkan setiap 

waktu. 

6. Kakak-kakakku Ifa Latifah, Fajrul Islamy, Ira Arfiani. Terimakasih atas 

dukungan Teteh, Aa, Teh ira yang selalu diberikan. Teteh yang selalu dimintai 

bantuan atas segala apapun, terimakasih atas doa dan waktu luang yang selalu 

teteh upayakan dalam membantuku selama ini. Aa sebagai kakak laki-laki 

satu-satunya, terimakasih atas doa dan dukungan yang pastinya selalu Aa 

berikan walaupun tidak pernah bilang. Kemudian kepada Teh Ira yang selama 

ini telah menjadi kakak, adik, sahabat,dan musuh, terimakasih atas bantuannya 

khususnya ketika menemani aku untuk melakukan penelitian lapangan di 

Malaysia. Begitu juga kepada kakak iparku Muhammad Iqbal dan Farhah 

Farhatul Ula. Terimakasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan oleh 

Sister dan Abang. Kalian semua telah menjadi tempatku berkeluh kesah 

selama ini, memeberiku motivasi dalam hal apapun, menjadi dorongan utama 

bagiku untuk bisa belajar dengan baik. Tidak lupa kasih sayang dan cintaku 

yang tulus untuk keponakanku Fariza Shafiyah, Fariq Arkan As-syauqi, dan 

Fathan At-tariz Khalief. Kalian menjadi salah satu alasan bagiku untuk dapat 

segera menyelesaikan studi ini dengan baik. Dengan kehadiran kalian selama 

ini telah memberiku begitu banyak kebahagiaan dan telah banyak 

menghiburku. Terimakasih tiada tara untuk kalian semua. 

7. Bintar Mupiza, terimakasih banyak telah memberikan ide dan saran awal 

mengenai Triangle Violence yang kemudian seiring waktu berubah menjadi 



ix 
 

skripsi ini. Terimakasih atas bantuan yang sering aku mintai ketika aku 

menghadapi masalah terkait skripsi ini. Aku selalu bersyukur mengenal 

seorang teman sepertimu, semoga kamu bisa terus menjadi insan yang 

bermanfaat bagi orang lain 

8. Wahyu Ningtias, sahabatku sedari awal masuk HI hingga akhir telah menjadi 

seseorang yang selalu menemani. Terimakasih atas bantuan yang selalu kamu 

berikan selama ini. Tanpa mengenal waktu aku sangat sering meminta 

bantuan, meminta antar jemput ke segala tempat khususnya bimbingan ke 

Bantul, bercerita tentang semua masalahku, selalu memberi nasihat walau 

tidak pernah aku hiraukan sampai aku mendapat masalah lagi. Semoga 

pertemanan kita akan tidak akan berakhir sampai sini. 

9. Terimakasih kepada sahabat-sahabatku The Yellow, Dewi (Okta), Demas, 

Kambing (Nining), dan Indi. Atas segala doa dan dukungannya, terimakasih 

telah menjadi sahabatku selama empat tahun ini. Terimakasih sudah bersedia 

mendengarkan keluh kesahku, menjadi tempat curhat, teman main, teman 

makan, dan lain-lain. Dari awal kuliah Alhamdulillah kita masih bisa menjalin 

tali silaturahmi hingga saat ini. Semoga ini menjadi awal dari pertemanan kita 

semua, dan semoga suatu saat kita bisa berkumpul kembali setelah kita 

mencapai mimpi kita masing-masing.  

10. Kepada sahabat-sahabat skripsiku ‘Sidang Kapan?’ Sausan Mizhari, Vivid 

(Husnul Ummahat), dan Aufa Andiani, dan Sarini yang selalu memberikan 

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

sahabat terbaikku. Selama ini kalian bukan hanya menjadi teman skripsiku 

tatapi juga sahabatku dalam segala hal. kalian selalu memberikan perhatian 
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atas apa yang terjadi padaku, baik atau buruk kalian selalu mendukungku. 

Menjadi orang-orang yang selalu ku percaya dan menjadi andalanku ketika 

aku menemukan masalah. Terimakasih untuk kalian semua karena telah 

berbagi cerita, suka-duka, mimpi, harapan dan semuanya. Aku berdoa yang 

terbaik untuk kalian semua semoga kita dapat selalu berteman. 

11. Terimakasih juga kepada Thalia Adelina yang selalu menjadi temanku untuk 

pergi ke perpus, makan, cerita dan lainnya. Terimakasih juga kepada Inneke 

Firsana yang selalu bersedia menjemput dari Jl.Magelang, (Thalia juga dari 

Jl.Godean) jika kita akan pergi ke suatu tempat. Atas dorongan, doa, hiburan 

yang kalian berikan telah menjadi semangatku untuk dapat menyelesaikan 

skripsi namun juga menjadi kesedihanku karena akan berpisah. Dua orang 

Jogja favoritku, semoga kalian selalu bisa menjadi sahabatku dan bersedia 

mendengar ceritaku walau dalam waktu dan tempat yang berbeda. 

12. Rosyiana Muthmainnah dan Regina Dwi, terimakasih atas doa dan 

dukungannya selama ini. Teman-teman bimbingan, makan, jalan dan lainnya. 

Walaupun tidak setiap saat betemu namun, kalian selalu memberi warna baru 

kepadaku saat kita bertemu, berkumpul dan bercerita. Terimakasih untuk 

semuanya, tetap semangat dan sampai berjumpa lagi. 

13. Terimaksih juga kepada sahabat-sahabat KKN ‘Jembatan Butuh’, Ogik, Dena, 

Nining, Sandy, dan Bang Tiar. Kalian selalu menjadi penghibur nomor satu 

disaat penat, stress, sedih dan lain sebagainya kalian selalu bisa membuatku 

tertawa. Terimakasih atas apa yang telah kalian lakukan, doa dan dukungan 

semua menjadi hal yang berarti bagiku. Semoga kita akan bisa menjaga 

pertemanan yang berasal dari Sruwoh ini. 
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14.  Mardiatul Khasanah, yang selama ini telah membantu dalam memberikan 

informasi dan membantu mengurus segala keperluan administrasi di HI. 

Terimakasih atas waktu luang yang mbak Diah berikan dalam membantuku 

sehingga aku bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik tanpa masalah 

administrasi yang menghambat. Terimaksih juga telah menjadi teman curhat 

sesekali, teman bahas skincare dan make up. Sukses terus untuk mbak diah, 

semoga selalu menjadi andalah mahasiswa HI. 

15. Terimakasih juga untuk ‘Lambe Turah’ HI, Desi dan Icha. Yang selalu 

mengisi tawa dan menghibur disaat bertemu. Tanpa hiburan yang kalian 

berikan selama ini mungkin segala hal yang kualami akan terasa lebih berat. 

Sukses selalu untuk kalian. 

16. Teman-teman HI angkatan 2014, terimaksih telah menjadi keluarga baru 

bagiku. 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 buatku. Sukses untuk kita 

semua.  

17. 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 

 

Ina Nafilla Zahrah 


