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HALAMAN PERSEMBAHAN 

Terima kasih telah menyebut ini skripsi bukan kitab suci. Sebab ketebalannya 
memang sedikit tidak masuk akal. Tapi percayalah banyak doa yang menyertai 
dalam pengerjaannya. Sehingga yang Anda baca saat ini adalah halaman 
terpenting yang mencatat siapa saja tim sukses di balik perampungan salah satu 
syarat kelulusan ini. Maka semoga tak jenuh jika akan banyak menemukan 
ungkapan “terima kasih”.  

 Pertama, ini bantuan mutlak. Sahabat terbaik sepanjang hayat, yang selalu 
mendengarkan dan mengabulkan. Selalu mengerti bukan hanya apa yang kita 
inginkan tapi lebih pada apa yang kita butuhkan. Selalu penuh kejutan dan siap 
kapan saja kita butuh dekapan. Always listening always understanding. Allah, 
Tuhan Semesta Alam. Jika Dia tak menggariskanku untuk tetap sehat dan normal 
sampai detik ini, maka skripsi ini tak akan pernah jadi. Terima kasih Allahku. 

 Bapak Sukadi dan Ibu Salamah, dua orang tuaku tercinta. Terima kasih atas cinta 
dan kasih sayang yang telah diberikan tanpa batas dan cuma-cuma. Mereka 
motivatorku yang cita-citanya hanyalah melihat kesuksesanku. Mereka kunci 
surgaku, yang membahagiakannya adalah tujuanku. Meskipun tak banyak bicara, 
Bapak selalu banyak mendoakanku. Meskipun sering selip pendapat, Ibu tak jemu 
untuk sekedar bertanya sudah makan kah aku. Meskipun jarang berkonsultasi 
tentang skripsi, tapi Bapak dan Ibu pihak utama yang menyeponsori saat diri ini 
lelah dalam menyusun skripsi setebal ini. Bapak, Ibu, menyelesaikan prosesi 
pengesahan skripsi hingga menjadi seorang sarjana Ilmu Komunikasi hanya jadi 
salah satu jalan pembuka untuk menuju ke pintu utama cita-cita. Semoga Bapak 
dan Ibu tetap sabar menunggu untuk langkah menyenangkan selanjutnya. 

 Saudara kandung selisih tujuh tahun. Sudah mau menapaki jenjang SMA tapi fisik 
masih seperti anak kelas 6 SD. Tapi terima kasih sudah sangat mengerti dengan 
tidak ikut membuat repot saat kakaknya fokus nyekeripsi. Setelah ini kamu boleh 
mengotak-atik laptopku sesukamu asal tetap fokus Ujian Nasional lho ya. Semoga 
jejak suksesmu lebih dari kakakmu ya adek Dicki Wahyudi.  

 Keluarga besarku, mulai dari mbah sampai saudara sepupu. Terima kasih selalu 
mengucapkan “tak doakan ndang lulus”. Ucapan mainstream tapi tetap bernilai 
doa. Untuk Evi, aku kangen kamu. 

 Teman bermain dan belajar. Ah, bagian ini pasti akan panjang sekali. Baiklah 
dimulai dari Febry Widyastuti. Rekan seperjuangan skripsi yang mendapat nilai 
lebih tinggi dari aku dan Sakinah Utami. Terima kasih sudah mau ku repoti, mulai 
dari numpang rebahan di kosan, rela mendengarkan setiap ceritaku tentang 
mantan yang selalu ku ulang-ulang sampai ikut kelimpungan dan selalu 
mengingatkan akan banyak hal tentang perkuliahan hingga detik-detik kelulusan. 
Kamu memang terbaik, tapi sayang jomblo. Ahahaha. Sakinah Utami, mungkin 
kita adalah salah satu yang membuktikan anggapan bahwa setiap angkatan pasti 
ada saja yang akan selalu bersama, mengambil mata kuliah sama hingga lulus 
bersamaan. Bahkan nilai saja sama. Ah, tapi nasib asmara kita berbeda. Tapi 
terima kasih atas semangatmu yang membuatku turut semangat untuk segera 
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menyentuh skripsi. Progresmu saat nyekeripsi selalu membuatku tak bisa tenang 
ingin menyusul. Amalia Nurul Muthmainnah. Kamu membuatku bangga menjadi 
teman dekatmu. Tak banyak tingkah tapi banyak berkarya. Terima kasih telah 
menjadi rekan berkarya di tengah-tengah penyusunan skripsi. Memang sedikit jadi 
distraksi, tapi aku justru menganggap itu sebuah terapi motivasi untuk selalu 
meningkatkan kualitas diri dengan prestasi. Ade Putri Verlita Maharani. Namamu 
yang terpanjang di antara kami berlima, dan aku juga sudah melewati waktu lebih 
panjang denganmu daripada yang lainnya. Terima kasih telah membangunkanku 
dari masa buruk patah hati. Menyadarkanku bahwa ada hal yang lebih penting 
daripada sekedar meratapi kesedihan. Wejanganmu itu seperti jamu, pahit tapi 
menyehatkan. Febray, Sutams, Amals, Tante Verlita, apalah arti kuliah tanpa 
kalian. Semoga cerita teman bermain dan belajar bisa bersambung ke krucil-krucil 
kita nanti ya. 

 All Commers 2011. Dunia kuliah memang beda dengan SMA ya, tapi keragaman 
karakter kalian membuat adanya cara sosialisasi yang unik. Terkesan mengubu 
pasti ada, tapi kita punya misi bersama yaitu lulus sebagai mahasiswa Ilmu 
Komunikasi yang nggak cuma “muni” tapi “berisi”. Salam tatak! 

 Dosen pembimbing proposal sampai skripsi yang baginya tidak ada hal yang tidak 
menarik. Semua hal jika dilihat dari balik kacamatanya akan menjadi sangat 
punya esensi dan makna implisit yang erat kaitannya dengan teori-teori. Entah apa 
yang tidak diketahui dosen yang satu ini, mungkin hanya jodoh saya yang beliau 
tidak bisa menerawang. Mas Rendy Pahrun Wadipalapa. Terima kasih atas 
kesediannya membagi waktu dan ilmu sehingga skripsi ini menelurkan nilai yang 
sangat membuat terharu. 

 Mas Igak dan Mbak Kandi. Dua dosen penguji sekaligus yang masuk dalam daftar 
dosen favorit. Mas Igak dengan gaya khasnya yang tidak akan mungkin membuat 
bosan apalagi mengantuk jika beliau yang mengisi kelas. Mbak Kandi dengan 
jiwa mudanya yang juga selalu memberikan inspirasi saat aku dan Amal ingin 
mencoba menghabiskan jatah gagal dengan ikut kompetisi. Terima kasih telah 
mau mencoba memahami maksud penulisan skripsi ini.  

 Dosen-dosen Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga, Bu Moer, Bu Santi, Mbak 
Sari, Mbak Nisa, Mbak Dina, Bu Yuyun, Bu Andria, Bu Ida, Bu Lies, Bu Rini, Bu 
Ratih, Bu Yayuk, Mas Irfan, Pak Yan, Mas Yuyung, Mas Kukuh, Mas Wimar, 
Mas Fauzan, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan. Sangat 
bermanfaat dan semoga selalu bisa dimanfaatkan. Serta Mbak Chus dan Pak Bai, 
yang ngemong mahasiswa Ilmu Komunikasi. Terima kasih selalu ramah, sabar 
dan memudahkan urusan administratif perkuliahan. 

 Dosen non Departemen Komunikasi, terima kasih juga telah berbagi ilmu. Sedikit 
banyak itu sangat membantu dalam kitab suci ini eh skripsi. 

 Pihak Radio Merdeka FM yang sudah mau diobrak-abrik jadwal siarannya karena 
aku minta cuti siaran sebulan agar skripsi segera bisa diselesaikan. Mbak Ulin, 
Mbak Evi, Mbak Dita Rachman, Mbak Ocha, Hanna terima kasih sudah mau 
dijadikan narasumber untuk penelitian. Nama kalian tak hanya ada di sini lho, 
coba buka di bab III nama kalian jadi selebritinya skripsiku. Terima kasih juga 
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Mbak Indun, Mbak Dije, Mbak Nimbo, Mbak Ditong, Mbak Umay, Nazla, Fira, 
Mbak Winny, Mbak Icha, Mas Gagah, Mas Jay, kalian mendoakanku juga kan? 
Ya kan ya kan? 

 Yang dulunya bagian dari Merdeka FM, Diah Puyeh. Terima kasih atas setiap 
pelukannya saat aku galau soal kuliah atau kerjaan. Dipeluk itu moodboaster 
banget. 

 Pihak Radio Suara Surabaya yang juga sudah memberikan sambutan hangat 
selama melakukan penelitian. Terima kasih Mbak Listy yang menyusunkan 
jadwal wawancaraku dengan narasumber. Terima kasih Pak Errol, Mas Heru, Mas 
Yoyong, Mas Hilman, Mbak Emma, Mas Adit, Mas Iman, dan Mbak Restu yang 
sudah mau dijadikan narasumber penelitian. FYI, penelitian di SS ini enak selalu 
disuguhi minum teh botol. 

 Ketiga puluh saudara beda orang tua, CSS MoRA Universitas Airlangga angkatan 
kepompong. Ayip, Ana, Ayu, Bai, Ela, Fahma, Fahmi, Imam, Intan, Ira, Izfa, 
Jakik, Khozi, Laila, Mbak Tepol, Lidya, Lisa, Mawa, Mela, Nadia, Nisa‟, Pak e 
Rendra, Buk e Richa, Rizki, Sari, Shofwah, Uun, Wiwit, Wulan, Yogi. Terima 
kasih atas doa kalian. Kalian ini sungguh teman penyeimbang diriku yang nggak 
keruan. Sehingga bergumbul dengan kalian selalu mengingatkanku tentang agama 
dan Tuhan. 

 Keluarga besar CSS MoRA Universitas Airlangga dan Nasional. Terima kasih 
atas doa yang dilayangkan lewat sosial media. 

 Teman-teman kelompok Komunikasi Organisasi yang super lucu, Teman-teman 
Teater Mata Angin Universitas Airlangga yang hanya berjumpa via whatsapp, 
Keluarga Borjuis KKN-BBM 50 yang sibuk tapi masih suka kangen-kangenan, 
Guru-guru SMA Khadijah Surabaya yang ku banggakan, Teman-teman SMA 
Khadijah utamanya Sepalu-palu (Sebelas IPA Telu) yang ku sayangi, Teman-
teman Arek TV yang pengertian, Teman-teman komunitas Srikandi Project yang 
cantik-cantik, Mas Domba Aries yang sempat menemani saat proposal skripsi, 
Mas Bibi yang baik hati membantu project-project ngedit, Mas Rama yang mau 
menemani begadang buat nyekeripsi, Mas Adi yang sudah memberi akses untuk 
pinjam buku di perpustakaan Stikosa AWS, Ikhwan yang pujiannya semakin 
membuatku semangat, Mbak Duls yang optimismenya melebihiku, Elsa sahabat 
SMA yang selalu mendoakanku, dan teman-teman di line, whatsapp, bbm, twitter, 
facebook, instagram, yang sudah menyelipkan doa lewat ucapan. Sederhana tapi 
saat dilakukan berjamaah hasilnya luar biasa. Tanpa doa kalian skripsi ini tak 
punya nyawa. *oke ini diksi yang berlebihan*          
Skripsi ini tidak ku persembahkan untuk nama-nama yang telah ku sebutkan. 
Skripsi ini dipersembahkan hanya untuk syarat kelulusan. Tapi nama-nama yang 
ku sebutkan ini adalah mereka yang memberi warna dan melancarkan diriku 
sampai akhirnya menyandang gelar sarjana Ilmu Komunikasi. 

Yang menyayangi mereka, 

Istiqomah 
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