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MOTTO 

 

“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: “Berlapang-

lapanglah dalam majelis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, 

niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan” 

Q.S. Al Mujadalah : 11  

 

Tidak masalah darimana kamu berasal, asal mau belajar & melakukan sesuatu 

dengan hati maka sesuatu yang tidak mungkin pun menjadi mungkin  

-Made Dwi Adnjani- 

 

Usaha tidak akan mengingkari hasil. Tuhan telah mengaturnya sedemikian rupa 

dan yakinlah bahwa itu tak pernah salah 

-Brenda- 

 

Bersyukur bukan hanya untuk mereka yang terlahir sempurna. Mereka yang 

terlahir dengan kekurangan baik fisik maupun mental tidak menjadi halangan 

untuk tetap bersyukur, karena bagaimanapun kekurangan yang mereka miliki 

adalah anugerah dan pemberian Tuhan. Bagi mereka yang wajib disyukuri adalah 

mereka terlahir tidak dengan hati yang cacat 

-Ersha Auroryningtyas- 

 

“Wahai anakku! Dunia ini bagaikan samudera, tempat banyak ciptaan-ciptaanNya 

yang tenggelam. Maka jelajahilah dunia ini dengan menyebut nama Allah. 

Jadikan ketakutanmu pada Allah sebagai kapal-kapal yang menyelamatkanmu, 

kembangkanlah keimanan sebagai layarmu, logika sebagai pendayung kapalmu, 

ilmu pengetahuan sebagai nahkoda perjalananmu dan sabar sebagai jangkar dalam 

setiap badai dan cobaan” 

-Ali bin Abi Thalib ra- 

 

You try, you fail. But the biggest failure is when you stop trying. Lel’s try, 

whatever the result is 

-Ersha Auroryningtyas- 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Tanpa mengurangi rasa syukur kepada Allah SWT 

yang senantiasa memberikan kemudahan di tengah kesulitan yang penulis hadapi 

selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, selesai juga karya yang penuh 

perjuangan dan pengorbanan ini dan akan kupersembahkan kepada: 

Alm. Ayah, amanah terakhirmu untuk mencari ilmu sudah kuselesaikan dengan 

baik, terimakasih sudah mempercayaiku sebuah amanah dan terimakasih telah 

hadir dan menemaniku selama 17 tahun 9 bulan, meski hanya sebentar kau telah 

mengajarkanku apa arti hidup, kesederhanaan, ketegaran dan kesabaran. 

Ibu, yang selalu memberikanku semangat dan wejangan di setiap waktu bahkan 

terselipnya do’a di sela kesibukannya 

Dek Aya dan Uta, adikku yang selalu mengingatkanku akan urusan akhirat, 

mengajarkanku kesabaran dan memberikan warna di setiap hariku. 

Teman-teman yang selalu memberikanku semangat dan dukungan 

Dan tak lupa Ibu dosen pembimbing 1 dan 2 yang senantiasa meluangkan waktu 

di tengah kesibukan mengajar dan kerjaan lainnya untuk memberikan bimbingan, 

nasehat dan arahan serta sabar menghadapi mahasiswi bimbingan yang sempat 

menghilang 4 bulan 

Serta, teman-teman tuli dan teman-teman istimewaku yang selalu menyadarkanku 

dan mengajarkanku untuk banyak bersyukur, sabar, ikhlas dan menerima apapun 

yang Allah kasih dalam hidupku, I shall come back and waiting for me yep! 
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KATA PENGANTAR 
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rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua khususnya terhadap penulis sehingga 

penulis dapat menyelesaikan studi tepat waktu dan skripsi ini dapat disusun 

sebagai persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana Strata – 1 Ilmu Komunikasi, 

Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang.  

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengambil judul “PENGALAMAN 

KOMUNIKASI ORANG TUA DENGAN ANAK PENDERITA GANGGUAN 

JIWA PASCA REHABILITASI DI KABUPATEN SEMARANG”, dengan 

harapan bisa memberikan manfaat kepada kita semua khususnya para orang tua 

dan masyarakat dalam memperlakukan anak penderita gangguan jiwa pasca 

rehabilitasi untuk diakui keberadaannya agar tidak kembali episode karena pada 

dasarnya, komunikasi memberikan kesehatan secara psikis kepada komunikator 

maupun komunikan (saling bertukar).  

Penyelesaian penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan 

serta arahan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini tak lupa penulis 

menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu 

kelancaran penyusunan skripsi ini, di antaranya penulis tujukan kepada : 
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4. Ibu Dian Marhaeni K., S.Sos., M.Si. selaku dosen wali dan juga 
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