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MOTTO 

 

“Dia yang keluar rumah dengan tujuan mencari ilmu, maka dia berada di 

jalan Allah"  

(Nabi Muhammad SAW) 

 

 

" Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar"  

(Sayyidina Umar bin Khattab RA) 

 

 

“orang bila tidak mau melakukan kesalahan maka dia tidak akan bisa maju"  

(Albert Einstein) 

 

 

“Ilmu itu bukan yang dihafal tetapi yang memberi manfaat.” 

 (Imam Syafi’i) 

 

 

“Janganlah membuat cerita buruk kepada seluruh keluarga besar” 

 (Hafid Rahmadani) 

 



Halaman Persembahan 

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

segala rahmat, taufiq dan karuniaNya. Yang Maha Pengasih dan Maha 

Penyayang, sehingga pada akhirnya penulisan dapat menyelesaikan skripsi ini 

tepat waktu.  

Sholawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan kepada Nabi Muhammad 

SAW, beserta keluarganya, dan kerabatnya, yang telah memberikan jalan yang 

bernar. Dan yang kita tunggu syafaatnya di yaumul kiyamah nanti. 

 

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada 

Ibundaku tercinta Herastuti Handayani  dan Ayahanda Joko Sutriyo, lewat doa 

restu beliau anakmu ini dapat belajar mencari ilmu dengan baik, diberikan 

kesehatan, kemudahan, kelancaran dari awal sampai akhir dalam segala urusan 

selama menempuh pendidikan. 

Kakak ku tercinta Reza Aditya, adiku Daisya Puspa Nurmala yang telah memberi 

semangat, doa, dan kegembiraan selama ini dalam sehari - hari yang penulis 

 

Sahabat – sahabatku 

Yu Asroi, Arief, Iqbal, Anarida, Faat, Asdin, Suriono, Abson, Tri, Ino, Yusrif, 

Ani, Ita, Rina, Tiwi, Kiki, Fera, Rahmah, Avi, Delisar, Ervina, Alvi, Ovin, Edo, 

Mas Taufiq, Mas Adib, Mas Rayo terima kasih atas bantuan, doa, semangat, tawa, 

pengalaman luar biasa selama ini. Semoga tidak ada yang bisa memutus tali 

persahabatan dan persaudaraan  kita. 

 

Dosen Pembimbing Skripsiku 

Bapak Mubarok, S.Sos, M.Si dan Ibu Dian Marhaeni K, S.Sos, M.Si selaku dosen 

pembimbing skripsiku, terima kasih banyak atas bantuan, bimbingan, arahan 

dalam pembuatan skripsi maupun dalam perkuliahan. Saya tidak akan lupa atas 

bantuan dan kesabaran dari bapak dan ibu selama membimbing saya. 

 

Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Ilmu Komunikasi 

Terima kasih banyak untuk semua ilmu, didikan, dan pengalaman yg sangat 

berarti yang telah diberikan kepada saya. Semoga ilmu yang diberikan bisa 

bermanfaat bagi negara dan agama Nusa dan Bangsa. 
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