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MOTTO HIDUP 

 

“Jika kamu tidak ingin susah, jangan campuri urusan orang lain” 

-awang (gundala 2019)- 

 

“Apa gunanya hidup jika tidak memperdulikan orang lain” 

-Pak Agung (Gundala 2019)- 

 

“Bodo amat itu bukan prinsip yang salah, namun bukan berarti seenaknya 

dipakai dalam segala konteks, kondisi dan posisi”  

-NadyaZumar 2019- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vii 
 

 

 

 

 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

 Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati, saya persembahkan 

karya sederhana ini untuk: 

 

Kedua orangtua tercinta, Ibu dan Bapak  

Yang selalu mendoakan dan mendukung ku dalam kondisi apapun. Dorongan, 

semangat, doa, dan semua kasih sayangnya tak akan bisa terganti. 

 

Kedua Adeku tersayang, Nihlah dan Thoiq. 

Yang selalu memberi dukungan dengan cara mereka. 

 

Almamaterku, Ilmu Komunikasi UNISSULA Semarang. 
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KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang atas karunia dan pertolongannya 

peneliti dapat menyelesaikan karya sederhana ini dengan sebaik-baiknya. Sholawat 

serta salam semoga tercurah pada Nabi Agung Muhammad Saw, kepada keluarga 

dan sahabatnya yang telah memberikan petunjuk dan jalan terang kepada umatnya. 

 Penelitian ini merupakan pembahasan singkat mengenai Pengalaman 

Komunikasi Antar Pribadi Komunitas Cah Hijrah Semarang (Studi Fenomenologi 

dalam Memelihara Hubungan dengan Teman Dekat). Peneliti merasa sangat 

terbantu oleh berbagai pihak dalam memberi bimbingan dan dukungan, maka dari 

itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada: 

 

 Kedua orang tua peneliti, Bapak Ibu, terima kasih untuk doa, kasih sayang serta 

dukungan tiada henti yang selalu mengiringi langkah peneliti. Sejuta sujud 

sembahku untukmu Ibuku Siti Amini dan Bapakku Supeno yang sangat saya 

cintai sebagai denyut nadi perjalanan hidupku didunia. Orang tua yang rela 

bersusah payah telah menyekolahkan anakmu hingga sarjana.  

  Kedua adik peneliti, Nihlah & Thoiq terima kasih atas doa, motivasi, kasih 

sayang serta dukungan tiada henti yang selalu mengiringi langkah peneliti.  

 Untuk Ibu Made Dwi Andjani M.Si, M.I.Kom selaku Dosen pembimbing satu 

yang telah membimbing dan senantiasa membantu peneliti dalam menyelesaikan 

skripsi, dan selalu menjadi pendengar dan pengarah terbaik ketika sedang 

berkeluh kesah, dan kesulitan dalam masa pengerjaan skripsi. sekali lagi terima 

kasih Bu Made. 

 Bapak Mubarok, S.Sos., selaku Dosen pembimbing dua dan KA. Prodi Ilmu 

Komunikasi Fakultas yang selalu menyediakan waktu luang ketika peneliti ingin 

konsultasi apapun terkait skripi dan selalu memberi dukungan kepada peneliti 

supaya terus mengerjakan dan tak patah semangat.   
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 Bu Trimanah, S.Sos, M.Si Selaku Dosen wali dan dosen yang selalu membantu 

peneliti sejak awal menjadi mahasiswa sampai saat ini.  

 Bu Dian Marhaeni K, S.Sos, M.Si selaku Dosen dan Sekretaris Fakultas yang 

selalu meluangkan waktu dan menerima aspirasi ataupun keluhan saya dengan 

sangat baik. 

 Bapak Urip Mulyadi, M.I.Kom selaku dosen dan penguji kompre. Yang telah 

memberikan dukungan baik secara akademik ataupun secara moral hingga 

sampai saat ini. 

 Bapak Hartono S.S, M.Pd selaku Dekan Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi 

dan seluruh Dosen Ilmu Komunikasi yang telah memberikan seluruh ilmu 

pengetahuannya serta selalu sabar dalam menghadapi sikap peneliti selama ini. 

 Terimkasih kepada Bu Rimbar dan Pak Heru yang sangat murah hati mau 

direpotkan dan dimintain tolong jika penulis ada kendala mengenai administrasi 

dan lain-lain. Tak lupa saya ucapkan terimakasih juga yang sangat besar kepada 

oak Sukma penjaga perpustakaan FBIK yang selalu bersedia mengerti kita ketika 

kita seharian dari pagi sampai kampus tutup untuk mengerjakan skripsi 

perpustakaan FBIK.  

 Terimakasih yang sangat besar penulis ucapkan kepada teman-teman Himakom, 

Tazman, Panitia Claphoria dan masih banyak lagi teman-teman organisasi yang 

sangat berjasa bagi penulis 

 Argiawid Arsya Ambaraofita dan Putri Terima Kasih telah membantu peneliti 

untuk memperoleh informan. dan mengantarkan informan untuk melakukan 

interview.  

 Rara, Fira, Bila, Ay.Jiho, Ana aryani, Ve, dan semua shabat teman-temanku di 

manapun . Terima kasih telah menjadi teman-teman terbaik selama peneliti 

merantau di Semarang. Susah seneng sedih kalian selalu menemani, terutama  

fira, dan rara teman kos yang masih terus mau memafkan segala banyak besar 
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kesalahan dan selalu menerima kekuranganku. Terima kasih banyak selalu 

mendukung dan mendoakan serta selalu bersama meskipun kita semua berbeda 

kota tapi kita selalu menyempatkan untuk bertemu. Semoga kita semua akan 

seperti ini sampai tua nanti. Amin\Untuk  

 Untuk Mas Abdul Mukmin S.I.Kom, seseorang yang begitu spesial bagi peneliti, 

terima kasih telah menjadi sahabat, abang, bapak dan juga partner segala hal. 

Terima kasih yaa sudah selalu setia menemani selama 4 tahun initelah menemani 

dan mensupport selama perjalanan kuliahku., terima kasih juga untuk 

perhatiannya, bantuannya, dan doa-doa nya.Semoga Allah memperjodohkan kita 

Amiinn. 

 Teman-teman satu angkatan ku di ILKOM UNISSULA 2015, terimakasih untuk 

hari hari penuh warna dan mengesankan selama 4 tahun masa perkuliahan, 

berbagai hal kita telah lewati, semua tugas tersulit berhasil kita lampaui, semoga 

kelak kita dipertemukan kembali dengan kesuksesan kita masing-masing 

Amiinn 

 ILKOM UNISSULA angkatan 2015, 2016, 2017, 2018. Terima kasih telah 

menjadi sejarah cerita bahagia selama dibangku perkuliahan 

 Semua pihak yang selama ini telah membantu penulis dalam menyelesaikan 

Skripsi ini.  

Peneliti menyadari bahwa dalam menyusun ini tidak akan lepas dari 

kekurangan dan kesalahan meskipun peneliti telah mengupayakan agar penulisan 

skripsi ini bisa tampil dengan maksimal. Semoga penulisan skripsi ini dapat 

bermanfaat untuk banyak pihak. Amin.  

 

Semarang, 12 September 2019 

 

Penulis 

 


