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MOTTO 

 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 

kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 

urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada 

Tuhanmu engkau berharap.” 

(QS. Al-Insyirah, 6-8) 

 

“Keajaiban adalah kata lain dari kerja keras”. 

 

“Kelemahan terbesar kita adalah bersandar pada kepasrahan. Jalan yang paling 

jelas menuju kesuksesan adalah selalu mencoba setidaknya satu kali”. 

-Thomas A. Edison-  

 

“Jangan sampai tertundanya karunia Tuhan kapadamu, setelah mengulang- ulang 

doamu, membuatmu putus asa. Karena Dia menjamin pengabulan doa sesuai 

pilihan-Nya, bukan sesuai pilihanmu; pada waktu yang diinginkan-Nya, buka 

pada waktu yang kau inginkan”. 

-Ibnu Athaillah- 

 

“Sesuatu yang belum dikerjakan seringkali tampak mustahil, kita baru yakin kalau 

kita telah berhasil melakukannya dengan baik”. 

-Evelyn Underhill- 
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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. Ibu yang telah hadir dalam hidupku memberi semangat saat masa-masa sulit 

menjadi teman baik, pendengar terbaik dalam setiap ceritaku dan telah 

melahirkanku di dunia ini. Seperti pesan saat terakhir kali engkau sampaikan 

kepadaku untuk belajar giat dan bertanggung jawab atas keputusan yang telah ku 

ambil. Terima kasih untuk Bapak karena selama ini dapat menjadi pengganti ibu 

dan kepala rumah tangga yang baik, terima kasih atas dukungan dan keparcayaan 

yang diberikan kepadaku selama ini. Menjadi pengingat terbaik, disaat aku dalam 

kesulitan, menjadi teman lembur saat tugas-tugas kuliah menumpuk. Terima kasih 

atas doa dan dukungan yang selalu diberikan kepadaku. 

Terima kasih untuk adik, kakak dan keluargaku yang telah memberi dukungan 

selama ini. 

Terima kasih untuk teman-teman seperjuanganku Ilmu Komunikasi 2015, banyak 

rintangan yang sudah kita lewati bersama-sama selama menempuh pendidikan. 

Suka, duka dan saling menyemangati satu sama lain saat dalam kesulitan. Terima 

kasih atas warna kehidupan yang telah kalian berikan. Aku menyayangi kalian, 

aku berharap kita semua akan diberikan kemudahan dalam hidup dan dapat 

mewujudkan impian yang kita inginkan. I love you all 
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Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT 
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terselesaikan. 

3. Seluruh dosen program studi Ilmu Komunikasi yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu-persatu dalam tulisan ini, terima kasih atas semangat dan 

motivasinya selama ini. 

4. Segenap staff dan karyawan Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi 

Unissula Semarang, atas bantuan dan kerjasamanya selama ini. 
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