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MOTTO

“Sesungguhnya dibalik kesulitan selalu ada kemudahan”
( QS Al-Insyiraah ayat 6)
““Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum
sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka
sendiri”
(QS. Ar- Rad ayat 11)
“Fokus pada solusi, bukan berkubang pada masalah yang ada”
(Oprah Winfey)

“Pendidikan bukan modal hidup tetapi sesuatu yang harus hidup”
(Richard Branson)

“Pengetahuan adalah kekuatan”
(Mario Teguh)
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HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan semesta
alam.Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sebab hanya dengan karuniaNyalah penulis dapat menyelesaikan Skripsi sederhana ini. Shalawat serta salam
semoga tetap tercurahkan keharibaan baginda tercinta Nabi Muhammad SAW,
yang telah membawa umatnya dari zaman kedzaliman menuju zaman kebenaran
yang sesungguhnya.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada
Ibunda tercinta Noor Solikhati dan Ayahanda Drs. H. Subchi MAg, lewat doa
restu dari beliau berdua anakmu ini dapat berjuang, diberikan kesehatan,
dimudahkan rizki dan segala urusan selama menempuh pendidikan.
AdikkuNila Eliya Nur Itsna, Muhammad Ulil Ula dan Muhammad Izzul Ulya
yang telah memberi doa dan keceriaan penulis.
Serta keluarga besar lainnya.

Sahabat-sahabatku
Fajar, Avis, Tara, Riyan, Adit, Riska, Sinta dan lainnya terima kasih atas
dukungan serta bantuanselama ini semoga kita tetap menjadi sahabat selamanya.

Dosen Pembimbing Skripsiku
Ibu Made Dwi Adnjani, M.Si, M.I.kom dan Ibu Trimanah, S.Sos, M.Siselaku
dosen pembimbing skripsiku, terima kasih banyak, saya sudah dibantu selama ini,
dinasehati dan diajari, saya tidak akan lupa atas bantuan dan kesabaran dari ibu
selama membimbing saya.

Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Ilmu Komunikasi
Terima kasih banyak untuk semua ilmu, didikan dan pengalaman yg sangat berarti
yang telah kalian berikan.
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