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KATA PENGANTAR 

 Puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanallahuwata’ala yang telah 

membukakan sebagian pintu-pintu ilmu-Nya untuk seluruh umat manusia dan 

berkat cinta, kasih, dan saying-Nyalah penulis bisa menyelesaikan penulisan 

skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rosulullah 

Muhammad Shallallahu alaihi wassalam yang telah membebaskan seluruh umat 

manusia dari belenggu kebodohan dan kekafiran menuju kepada cahaya-Nya. 

 Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan 

studi pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, juga sebagai salah satu 

bentuk keprihatinan penulis terhadap kekejaman dunia dalam bentuk perang-

perang yang dewasa ini masih terjadi di berbagai Negara. Penulis menyadari 

bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari segala kesalahan dan 

kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis 

mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca sebagai bahan masukan yang 

membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Hal ini mengingat keterbatasan 

kemampuan dan pengetahuan penulis serta kendala yang ada, maka penulis 

menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan 

bimbingan dari berbagai pihak. 
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 Untuk itu penulis mengahaturkan banyak terima kasih dan penghargaan 

yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam 

penyelesaian skripsi ini, atas segala do’a, waktu, motivasi, bantuan, dan dukungan: 

1. Kedua orangtua penulis, Ibunda Purwati M Syahli dan Ayahanda Siswanto, 

terimakasih atas segala do’a, dukungan, nasihat, dan pengorbanan yang sudah 

kalian berikan kepada saya selama ini. Kakak saya satu-satunya Manarina 

Khusna yang sudah menjadi motivasi saya untuk menjadi yang lebih baik 

darinya, kepada adik laki-laki Almas Aufar. Juga Zhaafir Azalia Ammar yang 

sudah menjadi anak perempuan yang sabar, dan mengerti segala kondisi yang 

terjadi, dan memotivasi agar cepat menyelesaikan pendidikan ini. 

2. Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prof. Dr. Bambang Cipto, 

M.A 

3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta, Ali Muhammad, M.A., Ph.D 

4. Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Dr. Nur Azizah, M.Si 

5. Alm. Bapak Drs. Bambang Sunaryono, Msi sebagai Dosen Pembimbing, atas 

segala kesabaran dan kesediaan untuk meluangkan waktu bagi terlaksananya 

proses skripsi ini. Saya sangat bangga menjadi mahasiswa bimbingan anda. 

6. Seluruh jajaran dosen dan karyawan Prodi Ilmu Hubungan Internasional 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 
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7. Teman-teman kantin Rinjani yang menemani lembur saat menyelesaikan 

revisian. 

8. Teman-teman seangkatan yang menjadi motivasi untuk cepat menyelesaikan 

skripsi ini. 

9. Serta semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. 

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

berkepentingan serta memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan dunia 

pragmatik. 


