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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 Tuhanmulah 

engkau berharap. (QS. Al-Insyirah, 6-8) 

“Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita juga berdoa 

dalam kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah.” 

-Kahlil Gibran-  

“Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka terinspirasi, 

namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. Mereka tidak 

menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi.” 

-Ernest Newman- 

“Berbuat baik itu merupakan sebuah kewajiban, tapi berpura-pura baik hanya untuk 

sebuah pujian adalah kemunafikan” 

-Inka Vivian Puteri- 

Usaha tidak akan mengingkari hasil. Tuhan telah mengaturnya sedemikian rupa dan 

yakinlah bahwa itu tak pernah salah 

-Brenda- 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

Tanpa mengurangi rasa bersyukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan 

kemudahan ditengah kesulitan yang penulis hadapi selama peneliti dan penyusunan 

skripsi ini. Selesai juga karya yang penuh perjuangan dan pengorbanan ini dan akan 

kupersembahkan kepada: ayahhanda tercinta yang selalu mendukung dan 

menyemangatiku baik materi dan non materiil, serta mengajariku arti sebuah 

kesabaran dan perjuangan.  

Ibu, yang selalu memberiku semangat, nasihat di setiap waktu serta membentuk 

mental menjadi kuat dan tak lupa terselip doa disela-sela kesibukannya.  

Kakakku, yang selalu memberiku motivasi disaat putus asa. 

Dek Khayra Sabiya A.Z yang selalu menjadi penyemangatku untuk menyelesaikan 

skripsi ini dan memberikan warna di setiap hariku. 

Dan tak lupa ibu dosen pembimbing 1 dan 2 yang senantiasa meluangkan waktu 

ditengah kesibukan mengajar dan kerjaan lainnya untuk memberikan bimbingan, 

motivasi, pengetahuan, nasihat dan arahan serta kesabaran. 

Teman-teman informan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi 

informasi dan pengalamannya. 

Serta sahabat-sahabat seperjuangan di Ilmu Komunikasi 2015 khususnya anak 

markom dan semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 
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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat, hidayat dan 

karunia-Nya kepada kita semua khususnya pada penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan studi tepat waktu dan skripsi ini dapat disusun sebagai persyaratan 

untuk mencapai derajat Sarjana Strata- 1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Bahasa dan Ilmu 

Komunikasi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengambil judul “KETERBUKAAN 

KOMUNIKASI SUAMI ISTRI (Studi Deskriptif Kualitatif Pasangan Suami Istri 

yang Menikah Melalui Proses Ta’aruf di Kota Semarang)”. dengan harapan bisa 

memberikan manfaat kepada kita semua khususnya kepada pasangan muda untuk 

menciptakan keluarga yang harmonis antara suami dan istri dengan komunikasi yang 

terbuka. Komunikasi yang terjadi ketika dua orang berinteraksi secara tatapmuka 

langsung dengan jarak fisik yang berdekatan, maka akan selalu diikuti feedback 

secara langsung.  

Penyelesaian penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan 

serta arahan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini tak lupa penulis 

menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu 

kelancaran penyusunan skripsi ini, diantaranya penulis tunjukan kepada: 
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1. Bapak Hartono, S.s., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi 

Unissula. 

2. Bapak Mubarok, S.Sos., M.Si., selaku Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi 

Unissula dan dosen pembimbing kedua yang dengan berbaik hati memberikan 

segala perizinan dan bimbingannya.  

3. Ibu Dian Marhaeni K., S.Sos., M.Si. selaku dosen selaku dosen wali dan juga 

pembimbing pertama penulis yang telah memberikan arahan, kritikan, dan saran 

kepada penulis.  

4. Bapak Urip Mulyadi, S.I.Kom., M.I. Kom., selaku dosen Ilmu Komunikasi yang 

senantiasa membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi, dan selalu menjadi 

pendengar terbaik ketika sedang berkeluh kesah.  

5. Seluruh dosen Ilmu Komunikasi yang telah banyak memberikan ilmu dan berbagi 

pengalamannya serta wejangan kepada penulis selama kuliah di Ilmu Komunikasi 

Unissula. 

6.  Ibu, ayah, kakak, dan anakku terima kasih untuk doa, kasih sayang, semangat, dan 

dukungan serta keceriaan, canda-tawa dan warna yang mengisi hari-hari penulis 

terutama doa ibu yang tiada henti-hentinya terus terucap disetiap sujudnya. Dan 

terimakasih ayah untuk perjuangan dan pengorbananmu, sehingga penulis mampu 

bertahan dan berada dititik ini.  

7. Informan-informan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan 

penelitian dan kesediaan waktunya selama menjadi subjek penelitian. 
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8. Bapak Amin S.HI., yang sudah memeberikan waktu luangnya hanya untuk 

menenangkan penulis dengan nasihat-nasihat dan memberikan semangat dan 

motivasi.  

9.  Bapak Aris dan staff pegawai Kependudukan Pencatatan dan Sipil Kota Semarang 

yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian disana dan 

memberikan data-data untuk melengkapi karya tulis ini.  

10. Ibu Ningsih pegawai Kantor Urusan Agama Semarang Selatan yang memberikan 

data-data mengenai pernikahan. 

11. Ibu Kuntoro yang telah memberikan inspirasi, pencerahan, informasi serta arahan 

penulis ketika penulis sedang bingung, dan putus asa.  

12. Ibu Sulastri yang bersedia meluangkan waktunya untuk menemani penulis dalam 

melakukan penelitian. 

13. Selina, Fara, Dinda, Elya yang membantu penulis untuk mencari informan dan 

berbagi informasi dan dukungannya.  

14. Mas Bayu, suami tercinta yang senantiasa selalu mendukung, memotivasi, 

mengingatkan  dan selalu mendoakan aku agar skripsi bisa cepat selesai. 

15. Teman-teman penulis Shella, Rivca, Talita, Farah, Haiqal dan Adi yang selalu 

memberi semangat  dan dukungan untuk penulis. 
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memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi, dan penulis 

mohon maaf atas kerepotan oleh sipenulis. 

17. Semua pihak yang selama ini telah membantu penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.  

Penulis 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 penelitian skripsi ini dapat 

bermanfaat untuk banyak pihak.  

Semarang, 27 Januari 2020 
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