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MOTTO

“Cukuplah Tuhanmu sebagai Pemberi petunjuk dan Penolong”
( Q.S Al-Furqan: 31 )

“Man Jadda Wajadda”
Siapa Yang Bersungguh-sungguh Akan Berhasil

Ketika kita punya prasangka baik pada ALLAH
Insyallah dalam menjalani hidup ini kita akan “baik-baik” saja
meskipun banyak dihantam dengan banyak cobaan.
( Zulfika Aulia Anjarsani )
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Alhamdulillahirobbilalamin puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi
nikmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat melalui perjuangan meraih gelar
strata 1 dengan lancar dan berbagai pengalaman luar biasa.
Atas Ridho Allah SWT, kupersembahkan semua ini kepada Bapak dan Ibu atas
doa dan dukunganya serta kasih sayang, kesabarannya. Terimakasih untuk
segalanya yang sudah orangtua saya lakukan.
Kepada semua orang terimakasih juga telah mendoakan dan mendukung, sehingga
tak henti-hentinya untuk selalu berjuang. Terimakasih teruntuk orang-orang yang
sudah menyepelekan saya dengan kata-katanya “Skripsi Apa Kabar, Kapan
Wisuda?” doa terbaik untuk kalian.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobilalamin segala puji syukur kehadirat Allah SWT tanpa
henti penulis ucapkan atas segala limpahan rahmat dan anugerah-Nya selama ini,
sholawat serta salam yang selalu penulis panjatkan kepada Nabi Besar
Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyusun dan menyusun skripsi
dengan lancar tanpa suatu halangan apapun sebagai syarat menyelesaikan studi
strata-1 di Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Sultan
Agung.
Dalam Penulisan tentu saja banyak kesalahan dan penyusunan skripsi ini.
Penulis menyadari atau tidak, jika terdapat kekurangan serta kekhilafan. Sehingga
kritik dan saran penulis nantikan guna pembelajaran kedepannya. Penyusunan
Skripsi ini, tentu banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan, dan motivasi
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