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MOTTO 

 

Man Jadda Wajada 

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil” 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati, saya persembahkan karya 

sederhana ini untuk : 

Kedua orang tuaku dan keluarga tercinta, Bapak dan Ibuku yang selalu 

mendoakan dan mendukungku dalam beberapa hal. Doa, motivasi, semangat, dan 

kasih sayang yang tak tergantikan. 

Kakak mas dan mbak ku, yang senantiasa berjasa sekali dalam proses belajar saya 

sampai pada sekarang ini. Tak terlupakan semua usahamu dalam membantuku. 

Almamaterku, Ilmu Komunikasi UNISSULA Semarang. 
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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas karunia dan pertolongannya 

sehingga peneliti dapat menyelesaikan karya sederhana ini dengan sebaik-

baiknya. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Agung 

Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya yang telah membawa umat 

Islam dari zaman Jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang 

ini. Semoga kelak kita semua mendapat syafaatnya di Yaumul Akhir nanti. 

Penelitian ini merupakan pembahasan singkat mengenai Persepsi 

Mahasiswa tentang Website Unissula sebagai Media Komunikasi dalam 

Membangun Image Kampus Khaira Ummah. Peneliti merasa sangat terbantu oleh 

berbagai pihak dalam memberi bimbingan dan dukungan, maka dari itu peneliti 

ingin mengucapkan terima kasih kepada : 

• Kedua orang tua saya, Bapak Ibu yang telah memberikan Do’a, motivasi, 

semangat, serta dukungan terus menerus dalam proses belajar. 

• Kedua kakakku, mbak dan masku yang memberikan semua kebutuhan 

dalam belajarku sebagai pengganti tulang punggung keluargaku. 

• Semua staf pengajar pengajar baik Dekan, Ka Prodi, maupun Dosen Wali 

yang selalu memberi kemudahan peneliti dalam melakukan proses belajar.  

• Dosen pembimbing yang baik hati dan lapang dada selalu sabar dalam 

memberikan bimbingan maupun tempat curhat ketika peneliti banyak 

masalah. 



ix 

• Para staf kemahasiswaan yang telah memberikan kesempatan pagi saya 

untuk bisa dipercaya dalam beberapa perlombaan dengan meraih prestasi 

untuk membanggakan almamater Unissula di tingkat nasional maupun 

internasional.  

• Teman – teman seperjuangan di kampus angkatan 2013 Ilmu Komunikasi 

Unissula yang selalu memberi dukungan serta semua curhatan untuk 

mengejar skripsi yang tertinggal ini. 

• Teman – teman SMA angkatan 18 kumpulan kontrakan yang juga 

memberikan tantangan untuk bisa menyelesaikan pendidikan S1 ini dengan 

lulus tepat waktu. 

• Teman – teman di Paduan Suara yang telah memberikan semua kenangan 

dengan beberapa hasil prestasi yang pernah peneliti lakukan selama proses 

masa kuliah.  

• Terakhir untuk orang spesial pada saat ini, Al Hajat Mashitoh yang sedikit 

berpengaruh dalam proses belajarku meski banyak tingkah dalam 

menghadangi kerja kerasku dalam mengejar skripsi agar tepat waktu. Tetapi 

semua itu tidak menghalangiku untuk tetap mempertahankanmu. 

• Semua pihak yang selama ini telah membantu penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan 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. 


