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MOTTO 

“Apa yang benar-benar diperhitungkan adalah akhir yang baik,  bukan awal 

yang buruk” 

(Ibnu Taimiyah) 

“Karunia Allah yang paling lengkap adalahk kehidupan yang didasarkan pada 

ilmu  pengetahuan” 

(Ali Bin Abi Thalib) 

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau 

telah selesai dari suatu urusan , tetaplah bekerja keras dengan urusan yang lain. 

Dan hanya kepada Tuhan-mulah engkau berharap. 

(QS. Al-Insyirah ayat 5-8) 

Orang beruntung adalah orang yang lebih baik dari hari kemarin. Orang yang 

merugi adalah orang yang sama bahkan lebih buruk dari hari kemarin.  

(Rasulullah  SAW) 

“Tidak akan masuk surga orang yang didalam hatinya terdapat kesombongan 

walau sebesar biji sawi” 

(H.R Muslim) 

“Tidak ada kata berlebihan pada sebuah kebaikan, dan tidak ada kebaikan pada 

sesuatu yang berlebihan” 
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(Badiuzaman Said Nursi) 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillah terimakasih Ya Allah, setelah sekian lama akhirnya skripsi 

ini selesai dan bersyukur sekali telah melewati masa-masa ini. perjalanan meraih 

gelar strata 1 inipun dilalui dengan lancar dan penuh pengalaman. 

 

Aku persembahkan karya sederhana ini untuk kedua orang tuaku., karena 

atas semua doa dan dukungannya yang telah diberikan. 

 

Kepada banyak nama yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih 

atas kesediaan waktunya untuk tetap menemani dan mendukung. Semoga Allah 

SWT membalas kebaikan kalian semua. 
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Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan banyak nikmat, berkah 

dan kesempatan kepada penulis. Sholawat serta salam juga selalu tercurahkan 

kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allhamdulillah, penulis tidak henti-hentinya 

mengucap syukur karena telah selesainya skripsi sebagai syarat menyelesaikan 

studi strata 1 di Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang, kampus tempat penulis menimba ilmu. 

 Penulis menyadari banyak kekurangan dalam penulisan dan penyusunan 

skripsi ini, sehingga kritik, saran, dan diskusi membangun dibutuhkan bagi penulis 

agar lebih baik kedepannya.  

 Dalam penyusunan skripsi ini, tentu tidak akan berjalan lancar dan usai 

dalam waktu singkat tanpa dukungan dan bantuan yang tak henti-hentinya 

diberikan kepada penulis. Maka dalam lembaran ini, penulis ingin menyampaikan 

rasa terima kasih kepada: 

1. Kedua orang tua, bapak dan ibu yang tidak pernah berhenti mendoakan dan 

telah banyak memberikan dukungan  dalam hal moril dan materil, sehingga 
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telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Ilmu Komunikasi. 

7. Segenap keluarga besar Ilkom angkatan 2015, yang telah bersama-sama 

berjuang dalam menuntu ilmu serta berbagi motivasi dan tawa selama 

berkuliah di kampus Unissula tercinta. 

8. Penghuni kos Asique yang selalu menyempatkan waktu untuk sekedar 

bercanda dan berbagi cerita tentang keluh hidup yang keras ini. serta 

menyemangati untuk terus fokus pada tujuan. Terimakasih ya (Farah, 

Talitha, Desma, Mely dan Pipik). Serta sahabatku Widi Wahyuning tyas. 

9. Untuk beberapa nama yang tidak bisa disebutkan dilembar ini. Saya 

ucapkan terimakasih banyak atas bantuannya, dukungannya dan terimaksih 

telah menemani dalam suka maupun duka.  

10. Dan terakhir untuk para sahabat baik yang jauh maupun dekat. Terimakasih 

telah menguatkan.  

Akhir kata, semoga Allah SWT membalas semua pihak terkait dengan 

pahala berlipat ganda. Penulis berharap supaya skripsi ini bermanfaat bagi yang 

membaca terutama bagi penulis sendiri. Aamiin ya Robbal ‘aalamiin. 

Semarang, 13 Agustus 2019 
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