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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillah akhirnya skripsi ini selesai juga. Pertama saya ingin bersyukur dan 

berterima kasih kepada Allah SWT, yang telah mendengarkan doa-doa saya hingga 

berhasil menyelesaikan skripsi ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih 

sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung, membantu, dan 

mendoakan hingga akhirnya tugas akhir ini selesai. Skripsi ini khusus saya 

persembahkan untuk : 

1. Kedua orang tua saya, Mama dan Papa. Akhirnya anakmu Sarjana Ma, Pa. 

Terima kasih atas dukungan dan doanya selama ini. Dukungan dalam hal apapun 

termasuk dukungan finansial karena telah menyekolahkan hingga menjadi 

sarjana. Terima kasih udah diijinin kuliah sambil kerja, udah jarang pulang, 

meskipun aku nggak jadi lulus 3,5 tahun, tapi yang penting aku bisa lulus tepat 

waktu. Tetep support aku sampek akhir yaaa. Terima kasih ya ma, pa, aku selalu 

sayang kalian. 

2. Dua adekku yang udah tambah dewasa, Caca dan Adit. Terima kasih 

dukungannya selama ini yaa. Makasih caca yang udah mau pijitin aku setiap aku 

pulang, hehe. Makasih Adit yang mesti anter aku kalau mau balik Surabaya, terus 

semangat ya dek, nanti tiba giliranmu nulis skripsi kayak gini. Makasih adek-

adekku, i love you all. 

3. Kepada keluarga besar di Pekalongan maupun Surabaya yang sudah mendukung 

dan mendoakan, terima kasih banyak. 

4. Dosen pembimbing paling kece, Mbak Kandi Aryani. Terima Kasih sudah 

membimbing dan mengarahkan dengan sangat baik hingga skripsi ini selesai. 

5. Dosen penguji, Mbak Nisa dan Mas Rendy yang memberikan saran selama 

sidang. Tidak terlupa untuk dosen-dosen Komunikasi lainnya yang telah 

membagi ilmunya selama empat tahun ini. Bu Moer, Bu Ida, Bu Santi, Pak 

Yayan, Mbak Sari, Bu Lies, Mas Igak, dan dosen-dosen lainnya. Tidak 

ketinggalan Mbak Chus dan Pak Baidowi, terima kasih atas bantuan 

administrasinya. 

6. Anak-anak Groovy, finally we did it! Alhamdulillah akhirnya kita bisa selesai 

bareng wisuda bareng. Buat Hedy, Ajip, Inok, Lalak, Eyen, Izza dan Indah, 

terima kasih telah menjadi teman terbaik selama menjalani perkuliahan. Mulai 

makan bareng, jalan-jalan bareng, nonton bareng, ngerjain skripsi bareng, yang 

selalu ribet ketika salah satu dari kita ada yang mau sidang, hingga nanti 

akhirnya yudisium dan wisuda bareng. Sukses buat kita semua di tahapan 

kehidupan selanjutnya yaaa. Ku tunggu undangan satu-persatu dari kalian yaa, 

kira-kira siapa yang akan nyebar undangan duluan. Ku tunggu juga makan-
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makan setelah wisuda yang sudah kita rencanakan dari awal hehe. See You On 

Top Gaes ! I Love You As Always. 

7. Teman-teman kos yang tinggal bareng hampir empat tahun ini, Teti, Nita, Farah, 

Dhea, Fafay, Mala, Fitri, Dira, Mika yang sudah mendukung dan menemani 

begadang skripsi. Serta Mbak Gek dan Mbak Dikara yang sudah menginspirasi 

dan memberikan motivasi. Terima kasih ciwi-ciwikuu. 

8. Kepada teman-teman kantor, Mas Adit, Mbak Rekha, Mas Pras, Mbak Winda, 

Mas Umar, Mas Dian, Mas Trisna, Mbak Thia, Mbak Ari, Mbak Ragil, Mbak 

Binti, Mbak Defrina, Pak Bes, Pak Yit, Nuri, Afiah, Mbak Saras, Teh Fafa, dan 

Mas Idoy, terima kasih telah membantu dan mendukung untuk menyelesaikan 

skrpsi ini tepat waktu hingga sering ijin masuk kantor. Juga buat Pak Bagus, Bu 

Moniq, Pak Suko, dan Pak Bimo yang terus mendukung untuk menyelesaikan 

pendidikan saya ini. Spesial terima kasih buat Wayan yang sudah mendukung, 

memberi masukan, dan menemani mulai dari pengambilan data hingga sidang, 

yang aku curhatin setiap habis bimbingan, aku ajak jalan-jalan kalau lagi buntu 

ngerjain skripsi, yang bersedia simulasi sidang sampek aku nggak bisa jawab 

pertanyaan yang kamu kasih wkwk. Semangat buat konferensi ke Jepangnya dan 

nyelesaian skripsinya. Terima kasih sekali.  

9. Buat temen-temen Commers 2012 yang semakin hari semakin kompak. Senang 

sekali bisa menjadi bagian dari kalian. Sukses terus buat kita semua ! 

10. Sahabat-sahabat aku semasa SMA, Ossy, Nenok, dan Uul yang jarang banget 

bisa ketemu tapi kita selalu kontak-kontakan. Akhirnya satu tahapan berkurang, 

masih banyak tahapan selanjutnya yang akan kita hadapi. Keep contact yaa 

sampek kita jadi nenek-nenek. Proud of you ! 

11. Terakhir, buat semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi 

ini dan tentunya tidak bisa ku sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak.  
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