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MOTTO 

Kebaikan seorang mahasiswa tidak dilihat ketika dia berada di 

Universitas, melainkan setelah dia menjadi alumni. Kamu tinggal 

buktikan hari ini, bahwa kamu adalah lulusan yang baik. 

By : Widia Liyana Afin 

 

Kadang untuk bisa menyelesaikan sesuatu, kamu harus turun ke 

dalam akar permasalahannya dan bicara langsung ke orang-orang 

agar pesanmu tersampai. 

By : Agung Hapsah 

 

Menjadi orang pintar itu penting, tapi lebih penting lagi bener. Dan 

sebaik-baik orang bener itu ialah yang Berani Berkorban. 

By : KH. Hasyim Muzadi  
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PERSEMBAHAN 

Bismillahirrohmanirrohim 

Dengan Rakhmat Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. 

   Dengan ini saya persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua saya yang 

bersusah payah mencari nafkah demi anak-anaknya tercinta untuk mendapatkan 

bekal ilmu yang bermanfaat. Orang tua yang selalu mementingkan anak-anaknya 

terlebih dahulu daripada kepentingan orang tua saya sendiri dan adik-adikku 

tercinta yang selalu mendukung serta nasihat orang tua yang menjadi perjalanan 

hidupku ini, atas segala pengorbanan, dorongan dan perhatian yang telah 

diupayakan selama ini. 

 

Semarang, 28 September 2017 

 

Widia Liyana Afin 
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KATA PENGANTAR 

   Alhamdulilah, pertama dan tentunya yang paling utama saya panjatkan puja 

dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang mana telah melimpahkan 

Rakhmat dan karunianya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

judul “Representasi Intimate Relationship Orang Tua dan Anak Pada Mahasiswa 

Rantau”.  

   Penyusunan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan 

menyelesaikan pendidikan strata-1 untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas 

Bahasa dan Ilmu Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang. 

   Sepenuhnya saya menyadari bahwa penyusunan dan penyelesaian skripsi ini 

merupakan bimbingan, pengarahan dan bantuan dari segala pihak. Oleh karena 

itu, pada kesempatan ini penulis ingin menghaturkan terimakasih sebesar-

besarnya kepada pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung 

membantu penyelesaian skripsi ini, kepada yang terhormat : 

1. Penulis mendedikasikan skripsi ini kepada kedua orang tua tercinta, Bapak 

Abdul Azis, S.Ag dan Ibu Sofiyah terimakasih yang terdalam atas doa dan 

dukungan beliau, teruntuk Ibu saya yang selalu melakukan puasa sunah 

setiap kali saya akan menghadapi ujian mata kuliah, seminar, skripsi dan 

lain sebagainya demi kelancaran yang dihadapi anaknya ini. Dan berkat 

semangat dan dukungan baik materil maupun non materil yang telah 

diberikan kepada saya tiada hentinya. 
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2. Terimakasih kepada adik-adik saya Muhamad Arifaldi Akmal dan 

Muhamad Yumna Maulana yang selalu memberikan saya canda dan 

tawanya, sehingga saya selalu termotivasi untuk menjadi kakak yang baik 

untuk kalian. Selalu memberikan support kepada saya dengan segala 

kelakuan yang membuat saya senang dan selalu bahagia.  

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

Komunikasi Unissula Semarang. 

4. Terimakasih kepada Ibu Dian Marhaeni K, S.Sos, M.Si Sekretaris Fakultas 

Bahasa dan Ilmu Komunikasi dan selaku pembimbing pertama skripsi 

saya ini yang telah sabar dan banyak membimbing penulis, menasehati, 

mengarahkan apa yang perlu saya lakukan di penelitian ini dan selalu 

bersedia untuk menyediakan waktunya dalam bimbingan walaupun sedang 

sibuk-sibuknya jadwal beliau. 

5. Terimakasih kepada Ibu Genta Maghvira, S.I.Kom, M.I.Kom selaku 

pembimbing  kedua skripsi saya yang telah memberikan waktu, tenaga, 

nasehat dan pemikirannya kepada penulis, yang selalu berbagi tips seputar 

kesehatan dan diet kepada saya untuk selalu hidup sehat, banyak sekali 

yang sudah beliau berikan segala ilmu-ilmunya kepada saya. 

6. Terimakasih kepada seluruh Dosen Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi 

khususnya prodi Ilmu Komunikasi Bu Dian, Bu Genta, Bu Made, Bu Tri, 

Pak Mubarok, Pak Urip dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu 

persatu, terimakasih atas segala ilmu yang diberikan serta motivasi dan 

dukungan yang telah diberikan kepada penulis. 
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7. Terimakasih kepada staff administrasi Fakultas Bahasa dan Ilmu 

Komunikasi prodi Ilmu Komunikasi yang telah membantu secara 

administratif proses perkuliahan. 

8. Terimakasih juga untuk Nurul Afni Triwahyuni yang selalu memberikan 

arahannya selama dalam proses penelitian, yang sempat begadang demi 

memberikan ide-ide dan memanjakan penulis dalam berbagai hal. 

9. Terimakasih juga untuk Patria Yulida Augustine yang selalu memberikan 

saya review seputar makeup dan skincare ketika saya mulai bosan dan 

lelah dalam mengerjakan skripsi. 

10. Terimakasih untuk para narasumber pada penelitian ini Annisa Iko Aji, 

Aryani Mulyasari, Nursella dan Ulfa Suci Perdananti yang bersedia 

terlibat dalam proses penelitian penulis dengan segala cerita kalian. 

11.  Terimakasih kepada teman-teman ankatan 2013 prodi Ilmu Komunikasi 

Unissula yang selalu mewarnai hari-hari bersama baik suka maupun duka. 

Terimakasih atas pertemanan yang tidak akan terlupakan. 

12.  Terimakasih kepada adik-adik kelas dan kakak-kakak kelas berbagai 

angkatan di jurusan Ilmu Komunikasi yang telah menyemangati dalam 

proses skripsi. 

13. Terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis selama 

proses penelitian dan yang tidak dapat penullis sebutkan satu persatu. 

   Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan, sehingga penulis sangat berharap mendapat masukan. Namun 

penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyusun skripsi ini dengan 
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sebaik-baiknya. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

pembaca dan pihak yang membutuhkan. Amin Ya Robbal Alamin. 

 

Semarang, 28 September 2017 

Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


