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HALAMAN PERSEMBAHAN 

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk: 

 

Allah SWT yang telah dan masih memberiku 

kebahagiaan, cinta, kasih sayang, perlindungan, 

semangat dan  selalu memberi jalan petunjuk bagi 

hambaNya. 

Papah, mamah, dan istriku tersayang yang senantiasa 

selalu memberikan doa, dukungan, nasihat, semangat 

untuk berhasil menyelesaikan skripsi ini. 

Semua Keluarga besarku dimana-mana  yang selalu 

menyemangati dan mendoakanku. 

Semua orang yang telah berjasa dalam hidupku. 

Kedua dosen pembimbingku yang telah 

menyempatkan memberi waktu, ilmu, pengertian, 

dan bimbingannya untuk menyelesaikan skripsi ini. 

Almamater Unissula yang memberiku banyak pelajaran 

yang bermanfaat dan berguna. 

 



 
 

  
   

 

MOTTO 

“Hai orang-orang yang beriman, apablia dikatakan kepadamu: “berlapang-

lapanglah dalam majelis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan meninggikan 

orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.” 

 (QS. Al-Mujadilah Ayat 11) 

“boleh jadi kamu membenci sesuatu namun ia amat baik bagimu dan boleh 

jadi engkau mencintai sesuatu namun ia amat buruk bagimu, Allah Maha 

Mengetahui sedangkan kamu tidakmengetahui.” 

(QS. Al- Baqarah Ayat 216) 

“Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik 

(untuk memotong), maka ia akan memanfaatkanmu (dipotong).” 

(HR. Muslim) 

 

“Pendidikan merupakan perlengkapan paling untuk hari tua” 

(aristoteles) 

 

Belajarlah dari pengalaman karena akan membuatmu sukses 

 (Nurul Wijaya) 



 
 

  
   

KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Segala puji kehadirat Allah SWT yang telah memberikan RahmatNya, 

hidayah, memberi petunjuk, kemudahan, kenikmatan, peluang dan ridhoNya 

kepada hambaNya untuk menjadi hamba yang dicintai Allah SWT, berkat kasih 

sayang dan ijin Allah SWT tugas penulisan skripsi ini mampu terselesaikan. 

Shalawat serta salam penulis selalu tercurahkan kepada Allah SWT dan seluruh 

umatnya, Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat dan 

seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. 

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus ditempuh untuk 

menyelesaikan progam S1 Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak 

menemui hambatan dan kesulitan, namun berkat petunjuk Allah SWT dan bantuan 

banyak pihak secara langsung maupun tidak langsung, maka penulis mampu 

melalui berbagai rintangan yang ada. Penulis dengan bangga dan rendah diri 

menyampaikan banyak terima kasih kepada:  

1. ALLAH SWT karena berkat pertolonganNya akhirnya penulis bisa 

menyelesaikan skripsi ini. 

2. Bapak Hartono, S.S, M.Pd selaku Dekan Fakultas Bahasa dan Ilmu 

Komunikasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah 

bersedia meluangkan waktu selama penulis menyelesaikan skripsi ini. 

3. Ibu Made Dwi Adnjani, S.Sos, M.Si sebagai pembimbing utama yang 

telah bersedia meluangkan waktu, bersabar, membimbing, dan memberi 

saran, serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat selesai 

dengan baik.  

4. Bapak Urip Mulyadi, S.I.Kom, M.I.Kom sebagai Dosen Pembimbing 

kedua yang telah memberi saran, bersabar, meluangkan waktu, 

membimbing dan membantu, serta menjadi teman berdiskusi hingga 

penyusunan skripsi ini terselesaikan.  



 
 

  
   

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas ilmu berharga yang 

telah diberikan kepada penulis dan kemampuannya sehingga penulis 

memperoleh pengetahuan serta pengalaman selama menempuh 

perkuliahan, teriring doa semoga manfaat dunia akhirat.  

6. Staf Tata Usaha Dan Perpustakaan Fakultas Bahasa dan Ilmu 

Komunikasi atas kerjasamanya dalam proses administrasi selama 

penyusunan skripsi ini. 

7. Seluruh anggota masyarakat di kecamatan Pedurungan yang sudah 

membantu, memberikan ijin untuk melakukan penelitian, dan 

meluangkan waktu untuk mengisi skala penelitian hingga skripsi ini 

dapat terselesaikan. 

8. Papah dan Mamah tercinta, yang selalu menyayangiku sampai kapanku 

dan tidak akan pernah berhenti berdoa untuk kesuksesanku, memberikan 

nasihat, semangat, dukungan materi dan moral, serta selalu 

mengingatkanku untuk mengingat-Nya dan selalu berusaha keras untuk 

menyelesaikan tugas akhir kuliah ini. Semoga Allah selalu memberikan 

kesehatan, umur panjang, umur barokah dan melindungi dari segala 

bentuk fitnah, marabahaya dan malapetaka.  

9. Kakak-kakakku Andri, dan Budi, adik-adikku Didik, dan Ayu tercinta, 

terimakasih selalu mendukung, memberikan candaan dan menyemangati 

selama proses penyelesaian skripsi. 

10. Istriku Nurul Wijaya tersayang yang selalu ada waktu untuk berkeluh 

kesah, berdiskusi mengenai skripsi dan hati, serta selalu memberikan 

kebahagiaan, semangat, dukungan dan nasihat untuk penulis. 

11. Semua keluarga besar yang juga turut mendukung penulis dan selalu 

mendoakan penulis dari jauh untuk kelancaran menyelesaikan skripsi ini. 

12. Teman-teman seperjuangan FIKOM 2011, Hafid Rahmadani S.I.Kom, 

Yuspa, dan Teman-teman Kos Bu Djahroni (Asdin Tanggapili, S.I.Kom, 

Teguh Samudra. B, S.T, Jamal, Rahmat, Surya, Ibnu, Adi) yang 



 
 

  
   

membantu memberikan dukungan, semangat, dan candaan untuk 

penulis. 

13. Terimakasih atas bantuannya Ibu kosku bu Jahroni yang senantiasa 

memberi nasihat, dukungan, dan semangat.  Semoga ibu semua selalu 

sehat dan bahagia. 

14. Berbagai pihak yang telah membantu, memberikan dukungan serta doa 

kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.  

Proses penyelesaian skripsi ini telah dilakukan dengan sungguh-sungguh 

dan sebaik-baiknya, namun penulis menyadari bahwa ini masih jauh dari 

sempurna, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan untuk penulis. Semoga 

skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan komunikasi dan 

pihak yang memerlukan. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

       Semarang,  Agustus 2018 

 

Citra Tri 

Purnama 

 

 


