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MOTTO 

“Hope” is the thing with feathers. That perches in the soul, and signs the tune 

without the words, and never stops at all. And the sweetest in the gale is heard; 

sore must be storm that could be abash the little bird that kept so many warm. I’ve 

heard it in the chilliest land and on the strangest sea; yet, never, in extremity, it 

asked a crumb of me.” – Emily Dickinson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PERSEMBAHAN 

Karya tulis ini penulis persembahkan kepada: 

Kedua orang tua saya yang tidak pernah lelah mendoakan, mendukung, 

memotivasi.  

Keluarga dan teman-teman yang selalu membantu memberi nasihat dan 

dukungannya. 
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Allah Subhanahu Wa Ta’ala, atas segala rakmat, anugerha, serta karuniaNya yang 

telah diberikan kepada penulis selama proses pembuatan skripsi. Sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsian ini. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada 

junjungan nabi Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wa Sallam beserta keluarga dan 

kerabtnya yang telah menunjukkan jalan yang benar, dan kita tunggu syafaatnya 

di yaumil kiyamah nanti. 

 Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dalam proses penulisan 

skripsi ini. Penulis juga menyadari bahwa dalam proses penyusunan kripsi ini 

tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari banyak pihak. Pada kesempatan yang 
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1. Kedua orang tua penulis yang tanpa henti mendoakan, memberi 

semangat, menasehati, memotivasi, memberikan dukungan baik secara 

moral maupun materiel, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian 

ini. 

2. Mubarok, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA). 

3. Dian Marhaeni K, S.Sos, M.Si dan Genta Maghvira, S.I.Kom, M.I.Kom 

selaku dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II yang telah 

berkenan menjadi dosen pembimbing dengan membantu mengarahkan 

serta membagi ilmu-ilmunya untuk membimbing penulis. 



4. Seluruh dosen Prodi Ilmu Komunikasi yang telah membagikan ilmunya 

kepada peneliti. 

5. Seluruh staf Fakultas Bahas dan Ilmu Komunikasi yang membantu 

penulis menyelesaikan segala urusan administrasi. 

6. Fatma, dan sahabat-sahabat yang selalu mendengarkan keluh kesah, 

memotivasi, serta mendoakan penulis. Ulfa Suci Perdananti yang 

mendukung penulis pada tahap awal penelitian. Laksmita dan Dara yang 

selalu mengingatkan untuk menyelesaikan penelitian. 

7. Kelurga besar dan adik-adik penulis karena selalu menanyakan dan 

menyuruh secepatnya untuk menyelesaikanpenelitian. 

8. Teman-teman seperjuangan, Wara, Aqila, Clora, Aftor, yang mau 

menampung keluh kesah penulis dalam menyelesaikan penelitian. 

9. Teman-teman Ilmu Komunikasi 2013, terima kasih sudah menjadi teman 

dalam segala hal, menyelesaikan berbagai tugas dan kegiatan di kampus 

dengan berbagi kebahagiaan, emosi, serta doa-doanya. 

10. Diah Retno selaku sahabat penulis. Hasna hanifah yang bersedia 

menemani penulis dan adik-adik kelas yang penulis cintai. Tanpa 

disadari mereka selalu menjadi pembangkit semangat dan memotivasi 

penulis.  

11. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini baik 
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segala bentuk dukungan, doa, semangat, ilmu yang telah diberikan. 



Meskipun, skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis berharap 

semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya, 

khususnya dalam bidang Ilmu Komunikasi. 
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