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Motto Hidup 

 

Igatlah kewajibamu sebagai hamba Allah 

Dan 

Indatlah kewajibanmu sebagai seorang anak 

(Adib Abdillah) 

 

Urip kui mung sedelo 

Tumindak’o sek apik anggonmu iseh urip 

Rogo sukmo iseh dadi siji 

Ojo nerjang sek dadi larangane Pengeran 

(Adib Abdillah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 
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beliau anakmu ini dapat belajar mencari ilmu dengan baik, diberikan kesehatan, 

kemudahan, kelancaran dari awal sampai akhir dalam segala urusan selama 

menempuh pendidikan. 

Kakak saya Kholil Mudris Fuady, Arif Musthofa, saudara kembar saya Naily 

Sroyya, yang telah memberi semangat, doa, dan kegembiraan selama ini dalam 

sehari - hari yang penulis jalani. 
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doa, semangat, tawa, pengalaman luar biasa selama ini. Semoga tidak ada yang 

bisa memutus tali persahabatan dan persaudaraan  kita. 

 

Dosen Pembimbing Skripsiku 
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dosen pembimbing skripsiku, terima kasih banyak atas bantuan, bimbingan, 
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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 
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