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KATA PENGANTAR 

 Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan  kehadirat Allah SWT atas 

limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini dengan tepat waktu. Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh 

sarjana pada Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Bahasa dan Ilmu 

Komunikasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.  

 Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentu tidak lepas dari bimbingan, 

bantuan, doa dan dukungan yang sangat berarti bagi penulis. Untuk itu, dalam 

kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :  

1. Ibu Dian Marhaeni Kurdaningsih, S.Sos,M.Si selaku dosen pembimbing 

pertama saya yang telah memberikan saran, bimbingan, dan pengarahan 

serta mau meluangkan waktunya dalam proses penyusunan skripsi ini.  

2. Pak Mubarok, S.Sos,M.Si, selaku dosen pembimbing kedua saya yang 

telah memberikan masukan-masukan yang membangun sehingga saya bisa 

menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.  

3. Ibu Trimanah, S.Sos,M.Si, selaku dosen wali yang sudah mengarahkan, 

membimbing, memotivasi dan memberikan masukan kepada saya.  

4. Kedua orang tua tercinta yang senantiasa mendoakan saya, mencurahkan 

kasih sayang, memberikan saya semangat dalam mengerjakan skripsi ini 

serta dukungan baik moral maupun material yang tiada henti.  

5. Adik saya satu-satunya yang telah memberikan dukungan dan semangat.  
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6. Hewan peliharaan saya, Marcello, Oddie, Mong, Piko, Curut, Siput, 

Sireng, Micu Baby, Rolex, Macan, yang sudah mewarnai hari-hari saya, 

menghibur saya disaat sedih, terima kasih karena kalian menjadi sumber 

kebahagiaan saya yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata.  

7. Para biasku, Jeon Wonwoo, Kim Jinhwan, Park Jimin, Kang Daniel, 

terima kasih karena sudah menjadi moodbooster disaat saya lelah dalam 

pengerjaan skripsi ini. Berkat kalian, hidupku indah karena no halu no life. 

8. Teman-teman fangirling, Ikonic, Carat, ARMY, Wannable, gomawo for  

everything. I love u guys so much. Saranghae. 

9. Sahabat terbaikku, manse. Terima kasih sudah menjadi beautiful soulmate 

bagiku. Yang selalu mendukungku dimanapun dan kapanpun, Gomawo 

eonni, saranghae.  

10. Para penghuni perpus lantai 6, aulya, isti, vivi, okta, depha, farah, ana, 

nadya, mukmin, aziz, widi, dewi, eva, ikfa, dan masih banyak lagi. Terima 

kasih sudah saling mendukung satu sama lain, saling membantu disaat 

yang lain kesusahan, pokoknya kalian mantul. Love you guys.  

11. Teman-teman angkatan 2015 terima kasih atas kebersamaan, doa dan 

dukungannya selama ini, serta semangat perjuangan yang kita lewati 

bersama-sama.  

12. Teman-teman kos abu-abu, terima kasih atas semangat dan dukungannya 

selama ini.  
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13. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi yang 

telah memberikan seluruh ilmu pengetahuannya serta sabar dalam 

menghadapi penulis.  

14. Seluruh responden atas waktu yang diberikan untuk mengisi kuesioner 
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karena itu, penulis mengharap kritik dan saran yang membangun demi penulisan 

yang lebih baik di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan 

manfaat bagi semua yang berkepentingan.  

      Semarang, 10 September 2019 
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MOTTO 

 

“Some failure in life is inevitable. It is impossible to live without failing at 

something, unless you live so cautiously that you might as well not have lived at 

all—in which case, you fail by default.” 

(J.K. Rowling) 

 

 

“it's alright even if you don't have a dream. it's possible not to have one. just be 

happy. love myself, love yourself.” 

(Min Yoon Gi) 

 

 

“No Limit Gon’ Touch The Sky” 

(Ikon) 

 

 

“Lakukan apa yang ingin kamu lakukan, karena bahagiamu hanya kamu yang 

tahu. Enjoy your life in every moment.” 

(Istikharoh) 
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