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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Karya tulis ini dengan bangga dan tulus dari dasar hati penulis persembahkan untuk, 

Papaku tersayang, Julisvan 

Mamaku tersayang, Nurkholida Harahap 

Kakakku tersayang, Isvanydah Yulita Putri 

Adekku tersayang, Cantika Nurul Mawaddah 

Etekku dan nenekku tersayang, Surintan Harahap dan Masdalena Rambe 

Kucing-kucingku tersayang, Enelis, Tulus, Tutus, Endut, dan Metmet 

 

Terima kasih untuk setiap harapan, doa, semangat, motivasi, dan kasih sayang. 

Terima kasih telah mendukung sehingga karya tulis ini selesai dengan waktu lebih cepat dari 

yang penulis harapkan. Terhitung sejak 19 September 2019, ketika bimbingan pertama dan 

pada 26 November 2019 skripsi ini disetujui untuk diujiankan. Dua bulan satu minggu adalah 

waktu penulis untuk berproses dan berjuang berlalu dengan sangat singkat. Pengorbanan, 

perjuangan, air mata, dan keikhlasan hati yang luar biasa. Sungguh Allah SWT telah 

memberikan keajaiban dan nikmat-Nya yang sungguh sangat berlimpah kepada penulis. 

 

 

Alhamdulillahirabbil’alamin Yaa Rabbku 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Teruntuk setiap langkah, waktu, air mata, perjuangan, rintangan, dan pengorbanan yang 

dilewati penulis dalam proses meraih gelar S1 di Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta hingga tahap akhir dalam menyelesaikan tugas akhir, penulis 

mempersembahkan dengan bangga dan segala kerendahan hati kepada pihak-pihak yang telah 

mendukung dan selalu membantu penulis dalam berproses. Penulis mengucapkan terima kasih 

yang sangat besar dari hati yang terdalam karena telah menjadi bagian dari perjalanan hidup 

penulis yang suatu hari nanti akan penulis kenang dalam ingatan yang indah. 

1. Alhamdulillahirabbil’alamin. Segala puja dan puji kepada Rabbku, Allah Subhanahu 

wa Ta’ala. Terima kasih ya Allah ya Rabbku, terima kasih. Sungguh Engkau telah 

melimpahkan hamba-Mu ini keajaiban dan nikmat-Mu yang tak ada habisnya. Hanya 

rasa syukur serta meningkatkan keimanan dan ketaqwaan yang lebih dalam lagi adalah 

cara yang bisa hamba-Mu ini lakukan Yaa Rabb. Mengingat-Mu, menyembah-Mu, 

menggantungkan hidup pada-Mu. Maha suci-Mu dengan segala keajaiban dan nikmat-

Mu ya Rabbku. Terima kasih ya Rabbku telah mengizinkan hamba untuk 

menyelesaikan karya tulis ini, meskipun hamba banyak menerima lika-liku yang 

menguji iman. Terima kasih juga ya Rabbku telah menghadirkan Al-Qur’an serta do’a-

do’a yang menjadi penenang dikala hati dan pikiran tak menentu. 

2. Mama dan Papa tersayang. Terima kasih mamaku dan papaku tersayang telah 

menjadi orangtua yang sangat luar biasa hebat dan sangat sabar dalam hidup Adek ma, 

pa. Adek ingat, dulu Adek bandel kali. Sering buat mama dan papa sedih, banyak 

pikiran, atau mungkin stres. Adek sangat minta maaf kepada mama dan papa. Adek tau, 

dulu mama dan papa sebenarnya sempat ragu untuk melepaskan adek kuliah di Jogja 

karena Adek sangat bandel. Ada kekhawatiran yang sangat besar untuk melepaskan 
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Adek jauh-jauh dari mama dan papa. Tapi Allah memang memiliki hati semua insan-

Nya, Allah Maha membolak-balikkan hati setiap insan-Nya. Mama dan papa tau Adek 

adalah sosok yang ambisinya sangat keras. Akhirnya, mama dan papa mengizinkan 

Adek untuk berjuang mencari di ilmu di tempat yang sangat jauh dari 

Padangsidimpuan. Tapi, jarak yang jauh dan waktu mendewasakan Adek. Sejak itu, 

misi hidup Adek adalah membuat mama dan papa bangga kepada Adek. Semoga jejak 

langkah dengan segala pencapaian-pencapaian Adek dalam meraih gelar S1 ini dapat 

menghapuskan luka hati dan pikiran mama dan papa di masa lalu. Langkah Adek gak 

hanya sampai disini ma, pa. Masih ada rencana-rencana besar Adek yang sudah Adek 

susun untuk membahagiakan dan membuat mama dan papa bangga sama Adek. Terima 

kasih mamaku dan papaku tersayang atas segala pengorbanan, perjuangan, motivasi, 

materi, kasih sayang yang berlimpah kepada Adek tanpa kurang sedikitpun. Terima 

kasih telah mendoakan Adek setiap waktu. Terima kasih atas segalanya mamaku dan 

papaku. Adek sangat sayang kepada mama dan papa. Allah menganugerahkan Adek 

mama dan papa sebagai dua sosok malaikat yang sangat sempurna di mata Adek untuk 

selalu menuntun Adek menjadi anak sholehah, selalu mengingat Allah, dan selalu 

menyadarkan Adek kalau perjalanan Adek masih panjang karena ada masa depan yang 

sangat cerah untuk Adek persembahkan kepada mama dan papa. Semoga kelak pintu 

Surga-Nya selalu terbuka lebar dan dengan senang hati menyambut mama dan papa. 

Saat ini, Adek bisa membuktikan kepada mama dan papa, kalau Adek yang sekarang 

bisa berdiri di tengah badai yang sangat dahsyat tanpa terusik hal apapun dan sekecil 

apapun itu. Adek sangat sayang mama dan papa, sehat terus mamaku dan papaku 

tersayang. 

3. Diriku, Qholiva Yuni Fadilla. Aku pun tidak tau kenapa aku menulis untuk diriku. 

Tapi satu hal, aku sangat bangga kepada diriku dan aku sangat bangga menjadi diriku. 
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Terima kasih kepada diriku, atas perjuangan berdarah-darah yang aku lewati, 

pengorbanan hingga lupa terhadap kesehatan diri ini, makan yang tak tentu, badan yang 

sering tak menemui kasur untuk beristirahat, otak yang selalu berambisi untuk 

menyelesaikan semua tugas duniawi sampai terkadang lupa bahwa ada urusan dan 

kebutuhan spiritual yang masih dijalankan dengan setengah-setengah, serta hati yang 

selalu ikhlas untuk diajak berkompromi. Terima kasih, ini semua demi ambisi yang 

sangat besar. Serta mohon maaf telah terlalu egois untuk kepentingan-kepentingan yang 

membuat tubuh dan raga ini kadang menjadi tak terurus. Terima kasih diriku atas 

pencapaian-pencapaian besar yang telah aku lakukan. Sungguh keajaiban yang luar 

biasa. Aku sayang diriku! 

4. Kakakku, Isvanydah Yulita Putri. Kakakku, sahabatku, saudariku, temanku sejak 

lahir, panutanku, motivasiku. Terima kasih telah menjadi sosok kakak yang sangat 

sempurna kepada adekmu ini. Berjarak usia dua tahun, kita besar dan tumbuh dengan 

kepribadian yang sangat berbeda. Kakak dengan segala kelembutannya bisa 

melunakkan sosok adekmu yang keras kepala ini, kak. Kakakku yang berhati sangat 

lembut, terima kasih dan maafkan adekmu ini sangat banyak kesalahan dalam proses 

pendewasaanku. Kakak telah menjadi insiprasi dan motivasiku kalau sukses dari hasil 

jerih payah sendiri adalah suatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Menikmati 

kesuksesan atas perjuangan dan pengorbanan selama hidup adalah ambisiku yang 

berasal dari kakak. Di umur yang sangat muda, kakak sudah meraih kesuksesan kakak 

atas perjuangan kakak sendiri. Kakak adalah sosok kakak yang sempurna di mataku. 

Jangan pernah merasa bahwa kakak tidak mandiri menjadi kakak. Terima kasih atas 

segalanya kakakku. Terima kasih telah menjadi sahabatku sejak aku berada di dunia. 

Tunggu aku kak! Kita akan membahagiakan mama, papa, dan Dudung sama-sama. Aku 

sayang kakakku, kakakku yang sangat cantik dan berhati lembut. 
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5. Adekku, Cantika Nurul Mawaddah aka Dudung. Adekku, maafkan kakak ya kalau 

selama proses pendewasaanmu kakak gak bisa ada di sampingmu untuk berbagi cerita, 

berbagi canda dan tawa, berbagi keluh-kesah. Dudung adalah sosok yang mandiri di 

mata kakak. Walaupun kita sering berantam, tapi bukan berarti kakak gak sayang sama 

Dudung. Kakak sangat sayang sama adek kakak satu-satunya ini. Terima kasih telah 

menjadi adekku, tempatku untuk mengeluh, berbagi, ya walaupun kadang kalau 

telponan selalu berakhir dengan berantam hahaha. Dudung adalah salah satu motivasi 

kakak untuk berjuang dengan sangat keras dan mati-matian, karena kakak sangat ingin 

membahagiakan Dudung secara materi dan kasih sayang. Kakak tau, Dudung punya 

keinginan dan permintaan yang banyak. Makanya kakak selalu berusaha supaya sukses, 

nanti semua yang Dudung mau kakak kasih. Kakak masih belum nyangka, Dudung 

udah besar, dulu masih kecil, masih sering digendong, masih minta dimandikan, masih 

sering teriak-teriak. Hahaha. Belajar yang giat ya adekku, buat mama dan papa bangga. 

Semoga cita-cita Dudung untuk menjadi CEO terwujud, amin amin amin yaa rabbal 

alamin. Gak boleh bandel, agak rajin dulu sedikit ya bantuin mama nyapu, cuci piring 

di rumah, atau bantuin papa urus kucing. Kakak sayang Dudung! 

6. Keluarga besar di Padangsidimpuan. Nenekku, Etekku, Nantu Rina, Nantu Limah, 

Tulang Omok, Tulang Aken, adek-adekku Doli, Kiki, Zahra, Iqis, Mora, dan semuanya 

yang tidak bisa Adek sebutkan satu per satu. Alhamdulillah Adek dah menyelesaikan 

S1. Terima kasih untuk selalu mendoakan Adek dalam proses meraih gelar S1 dan 

selalu mengingatkan Adek untuk selalu dekat dengan Allah SWT. Sedikit lagi untuk 

mencapai kesuksesan yang sudah di depan mata. Janji Adek, untuk selalu 

membahagiakan keluarga Adek kalau udah sukses. Sehat-sehat semua keluargaku. 

Diskusi hangat dalam formasi berlingkar di atas tikar serta suguhan makanan khas 
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Padangsidimpuan selalu menjadi bagian yang paling Adek rindukan. Adek sayang 

semuanya! Sehat selalu keluargaku. 

7. Bapak Dr. Filosa Gita Sukmono, S.I.Kom, MA. Terima kasih yang begitu besar 

kepada Pak Filosa yang senantiasa membimbing saya selama berproses mengerjakan 

skripsi. Bapak adalah sosok yang sangat sabar dan bijaksana dalam membimbing saya 

yang hanya memiliki ilmu yang sangat sedikit dengan ambisi yang begitu besar. Bapak 

telah sangat baik menjadi dosen pembimbing skripsi. Sungguh kekaguman dan 

apresiasi saya yang luar biasa kepada bapak. Dulu saat pembelajaran dalam kelas pada 

materi mengenai media, budaya, jurnalistik, dan kajian kritis yang bapak berikan saya 

menjadi sangat tertarik untuk mempelajarinya lebih dalam sebagai jenjang pendidikan 

ke depannya. Tidak hanya itu, saya memiliki ketertarikan yang sangat besar untuk 

melanjutkan perjalanan saya kembali menaungi dunia akademik sebagai dosen. Terima 

kasih atas nasehat-nasehat bapak untuk proses skripsi saya maupun perjalanan 

pendidikan dan karir saya ke depannya. Terima kasih juga telah menjadi pendengar 

saya atas segala keluh-kesah dan meluruskan banyak pemahaman mengenai 

pengetahuan saya dalam setiap kali berproses pak. Hanya Allah yang dapat membalas 

kebaikan bapak. Semoga Allah selalu melimpahkan bapak dengan nikmat dan 

keajaiban-Nya, semoga Allah selalu memberikan bapak rezeki yang bertambah-

tambah, semoga bapak sehat selalu dan kelak saya dapat berjumpa kembali dengan 

bapak saat saya telah menyandang status dosen. Amin amin amin ya rabbal alamin. 

8. Ibunda Dr. Muria Endah Sokowati, S.IP., M.Si selaku penguji skripsi saya. Terima 

kasih banyak dari hati yang terdalam kepada ibu. Ibu telah senantiasa memberikan saran 

dan berbagi pengetahuannya kepada saya. Ibu sangat banyak berbagi mengenai 

pemahaman filsasat dan metodologi, sehingga meluruskan banyak pemahaman-

pemahaman saya yang sejak dulu tidak paham dengan sempurna mengenai hal tersebut. 
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Ibu telah membantu saya untuk membukakan jalan pikiran saya agar mampu 

memandang suatu fenomena lebih kritis. Pasca sidang skripsi, saya beberapa kali 

bertemu dengan ibu untuk berdiskusi adalah momen yang sangat luar biasa bu, ibu 

sangat banyak membantu saya. Apresiasi yang luar biasa kepada ibu, sosok perempuan 

yang sangat cerdas dan menjadi panutan saya. Sungguh ilmu dan pengalaman yang luar 

bisa dapat menyelesaikan skripsi dengan sangat baik berkat bantuan ibu. Terima kasih 

telah sangat peduli kepada dan skripsi saya bu. Semoga Allah selalu membalas 

kebaikan-kebaikan ibu dengan selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang 

bertambah-tambah. Sukses terus untuk Bu Endah. Amin amin amin ya rabbal alamin. 

9. Mas Dr. Fajar Junaedi, S.Sos, selaku penguji skripsi saya. Terima kasih banyak 

kepada Mas Jun yang senantiasa memberikan saran dan berbagi pengetahuannya 

kepada saya. Sungguh ilmu dan pengalaman yang luar bisa dapat menyelesaikan skripsi 

dengan sangat baik berkat bantuan Mas Jun. Terima kasih telah berbagi 

pengetahuannya yang luar biasa kepada saya mengenai media dan teori-teori mas. 

Terima kasih karena telah berbagi ilmu, pengetahuan, pengalaman, bertukar pendapat, 

dan partner kerja yang sangat banyak untuk menjadi bekal saya untuk perjalanan karir, 

pendidikan, maupun hidup saya ke depannya. Semoga Allah selalu membalas 

kebaikan-kebaikan Mas Jun dengan selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang 

bertambah-tambah. Sukses terus untuk Mas Jun. Amin amin amin ya rabbal alamin. 

10. Informan-informan saya dari Kedaulatan Rakyat yang berbagi dengan ikhlas dan baik 

serta sangat hangat, Mas Agung Purwandono selaku Pemimpin Redaksi krjogja,com, 

Mas FX Harminanto selaku jurnalis krjogja.com, dan Pak Okto Lampito selaku 

Pemimpin Redaksi Kedaulatan Rakyat. Terima kasih banyak pak dan mas telah 

senantiasa berbagi kepada saya mengenai informasi-informasi yang saya butuhkan 

untuk skripsi saya. Terima kasih telah meluangkan waktu luangnya ditengah-tengah 
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kesibukan saat jam kerja maupun diluar jam kerja. Terima kasih juga kepada Pak Ari 

B Prass selaku Redaktur Kedaulatan Rakyat dan Pak Yulianto selaku Bagian Umum 

Kedaulatan Rakyat yang dengan sangat baik memberikan saya akses untuk menemui 

informan-informan saya. Semoga pihak-pihak yang terlibat dari Kedaulatan Rakyat 

selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang bertambah-tambah oleh Allah SWT. Amin 

amin amin ya rabbal alamin. 

11. Dosen-dosen Ilmu Komunikasi UMY. Kepada semua dosen-dosen di Ilmu 

Komunikasi UMY, terima kasih bapak ibu mas dan mbak yang telah senantiasa 

membagikan ilmu dan pengetahuannya. Sosok Yuni yang dulu datang untuk menimba 

ilmu ke UMY yang sama sekali tidak mengenal seputar dunia Ilmu Komunikasi atau 

diluar konteks Ilmu Komunikasi, kini memiliki banyak wawasan ilmu dan pengetahuan 

dari bapak, ibu, mas, dan mbak bagikan. Pak Haryadi Arief Nuur Rasyid, S.IP., 

M.Sc, Bu Sovia Sitta Sari, S.IP., M.Si, Bu Dr. Tri Hustuti Nur Rochimah, S.Sos., 

M.Si, Bu Dr. Suciati, Sos., M.Si, Pak Taufiqurrahman, S.IP., M.A. Ph.D, Bu Dr. 

Muria Endah Sokowati, S.IP, M.Si, Pak Zuhdan Aziz, S.IP, S.Sn, M.Sn, Pak 

Aswad Ishak, S.IP, M.Si, Mas Dr. Fajar Junaedi, S.Sos, M.Si, Bu Dr. Yeni 

Rosilawati, S.IP, S.E, M.M, Pak Krisna Mulawarman, S.Sos, M.Sn, Mbak Firly 

Annisa, S.IP, M.A, Mbak Frizki Yulianti Nurnisya, S.IP, M.Si, Mas Zein Mufarrih 

M., S.IP, M.I.Kom, Bu Dr. Adhianty Nurjanah, S.Sos, M.Si, Pak Dr. Filosa Gita 

Sukmono, S. I.Kom, MA, Mas Budi Dwi Arifianto, S. Sn, M.Sn, Mas Erwan 

Sudiwijaya, S.Sos, MBA, M.A, Mbak Wulan Widyasari, S. Sos, M.A, Mbak Ayu 

Amalia, S.Sos, M.Si, Pak Aly Aulia, Lc, M.Hum, Mas Muhammad Muttaqien, 

S.I.Kom, M.Sn, dan Mas Nur Sofyan, S.I.Kom, M.I.Kom. Terima kasih atas segala 

ilmu, pengetahuan, dan pengalamannya melalui pertemuan dalam kelas maupun 

berbagi diluar jam pelajaran. Sungguh pengalaman dan ilmu yang luar biasa. Semoga 
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bapak, ibu, mas, dan mbak memiliki karir yang semakin baik ke depannya, selalu 

diberikan kesehatan oleh Allah SWT sehingga dengan senantiasa berbagi ilmunya. 

Amin amin amin ya rabbal alamin. 

12. Mbak Siti Wijayati. Tidak hanya sekedar staff di Ilmu Komunikasi UMY, saya 

menganggap Mbak Siti sebagai sosok kakak dan sahabat yang selalu senantiasa untuk 

berbagi, tempat bercerita dan mendengarkan, sampai menjadi orang yang selalu saya 

repotkan dalam proses meraih gelar S1 ini. Mbak Siti telah menjadi saksi dalam 

berproses di Ilmu Komunikasi mulai dari semester 1 sampai tahap akhir penyelesaian 

skripsi ini. Mbak Siti sering saya ajak cerita padahal lagi sibuk dan beliau selalu sangat 

hangat menyambut cerita-cerita saya. Mbak Siti adalah sosok motivasi juga untuk 

selalu bekerja dengan sabar dan jujur, karena Allah pasti selalu memiliki kejutan atas 

buah sabar dan kejujuran tersebut. Sehat terus Mbak Siti, semoga Allah selalu 

melimpahkan Mbak Siti dengan nikmat-nikmatnya-Nya yang luar biasa. Amin amin 

amin ya rabbal alamin. Aku sayang Mbak Siti! 

13. Tata Usaha Ilmu Komunikasi UMY, Pak Jono dan Pak Muryadi. Terima kasih banyak 

kepada Pak Jono dan Pak Muryadi yang sering saya repotkan. Pak Jono dan Pak 

Muryadi sudah dengan sangat baik dan tulus melayani mahasiswa Ilmu Komunikasi, 

terutama saya yang memiliki pertanyaan sangat banyak yang sekiranya mengulur waktu 

bapak-bapak ketika kerja maupun saat beristirahat. Semangat selalu kerjanya pak, 

semoga Allah selalu memberikan Pak Jono dan Pak Muryadi kesehatan dan rezeki yang 

bertambah-tambah. Amin amin amin ya rabbal alamin. 

14. Ibuku Dr. Yeni Rosilawati, S.IP., S.E. MM. Terima kasih yang begitu spesial kepada 

ibuku karena telah memberikanku banyak pelajaran, kesempatan-kesempatan untuk 

membuka pintu karirku, hingga membahagiakanku secara materi maupun non materi. 

Ibu adalah sosok yang hebat di mataku, ibu mampu menghadapi lika-liku kehidupan 



xiii 

 

yang mampu menguji mental, kesehatan, dan iman. Terima kasih yang begitu spesial 

kepada ibu. Semoga Allah selalu memberikan ibu kesehatan dan rezeki yang 

bertambah-tambah. Amin amin amin ya rabbal alamin. 

15. Kak Erwin Rasyid. Mengawali semester 1 dan melalui kepanitiaan ACMC menjadi 

jalan takdir ketemu Kak Er. Kak Erwin menjadi sosok yang sangat banyak membantuku 

selama perkuliahan dan menjadi saksi selama aku berproses di Ilmu Komunikasi UMY. 

Melalui Kak Erwin, aku juga mengetahui jati diriku bahwa aku sangat suka untuk 

menulis. Tidak hanya sekedar tulisan jurnalistik, tapi juga tulisan ilmiah. Terima kasih 

banyak Kak Erwin telah mendidik, mengajariku banyak hal, menemukan referensi 

baru, menghadiahi makanan, menemukan tema skripsi, serta perjuangan karir dan 

pendidikanku untuk ke depannya. Kakak telah menjadi sosok kakak yang sangat baik 

untuk aku dan Dewi sebagai adek-adeknya yang selalu merepotkan dan senantiasa 

untuk aku dan Dewi repotkan. Hanya Allah yang dapat membalas kebaikan dan jasa 

kakak. Semoga Allah selalu memberikan kakak kesehatan, rezeki yang bertambah-

tambah, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin amin amin ya rabbal alamin. 

16. Asri Dewi. Hehe. Aku gak tau harus mengawalinya dari mana Wi. Kata-kata puitis 

yang berisi sanjungan di antara kita bisa jadi bahan tertawaan. Karena aku tau, aku ini 

terlalu puitis untuk kau yang gak peduli sama untaian kata-kata. Jadi, pasti kau bilang 

“Apaan sih Yun, sumpah kau kehilangan kesadaran.” HAHAHAHAHAHA. Oke kita 

mulai, please dan ku mohon banget gak usah ketawain aku setelah baca ini ya. Aku pun 

sebenarnya malu untuk mengungkapkannya. Oke serius kita mulai. Wi, makasih ya 

telah menjadi saksi perjalananku sejak mengawali hari pertama kuliah di Ilmu 

Komunikasi UMY sampai dengan detik ini perjuangan skripsian yang begitu 

menghabiskan tenaga dan emosi di antara kita. Aku minta maaf ya, kalau belakangan 

sejak skripsian kita agak sering ribut. Ya mungkin kepikiran skripsi berujung pada 
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kesensitifan hati kali ya WKWKWKWK. Tapi ingat gak wi, hari pertama masuk kuliah 

aku nelpon kau bilang, “Halo Asri Dewi, aku teman sekelas kamu.” dan posisinya kamu 

belum kenal aku, belum pernah ketemu, dan kamu masih kebawa-bawa polosnya anak 

asrama dengan senioritas yang tinggi. Eh habis itu aku bilang, “Aku gak mau berteman 

kalo gak ada manfaatnya.” dan kamu langsung shock jantungnya mau lepas karena 

kamu pikir aku akan buang kamu untuk tidak menjadi teman HAHAHAHA. Sama-

sama residen UNIRES (“wahai UNIRES takkan pernah kuselali,” lagunya gitu), tiap ke 

kampus jalan kaki, sampai akhirnya punya motor, kosan deketan, sama-sama dari 

Sumatera dan sering ke Pekanbaru, orangtua sama-sama kenal. Ya udahlah ya, kita 

memang ditakdirkan untuk menjadi sahabat yang tak terpisahkan EAAAAA. Terima 

kasih banyak ya sobatku, mengajarkanku mulai dari kesabaran, pendewasaan, 

berproses bareng, miskin-miskinan anak kosan bareng, susah senang bareng, dan 

hampir tiap hari dipastikan ketemu (semoga gak bosan ya). Terima kasih banyak 

sobatku telah menjadi warna dalam hidupku. Kita harus sukses bareng, gak boleh lost 

contact, sampai tua masih sahabatan. Oke? Paham. Oke ya? Deal! Terakhir, aku sayang 

kau Wi! 

17. Ashfa Afkarina Salsabila, aka Asong berambut unicorn. Song, jujur ya sama kaya 

Dewi akupun gak tau mau mulai dari mana. Ya kembali lagi, kalian bakalan ketawain 

untaian kata yang kubuat sedemikian rupa untuk menyanjung hati yang apalah daya 

malah diejekin:) tapi setidaknya kamu lebih mending daripada Dewi karena mau 

menyimpan kata-kata puitis yang dibuat khusus untukmu. Oke, mari merefresh ingatan. 

Halo teman pertamaku di UMY! Jangan-jangan kamu gak ingat kamu itu teman 

pertamaku disini HAHAHAHA. Ga nyangka ya kita masih temenan. Oh iya ding, 

soalnya kan dulu aku pernah bilang, “Semoga kita akrab ya.” HAHAHAHAHAHAHA. 

Oke, sampai sekarang kalian masih senang menertawakan kata-kataku itu, gapapa aku 
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gapapa. Aku cuma mau bilang makasih aja kok, udah selesai dadah. Hahahaha, 

enggaklah. Terima kasih ya udah menjadi salah satu saksi dalam prosesku berjuang di 

UMY, kamu salah satu orang yang paham banget sosok ‘Yuni’ yang sebenarnya itu 

gimana. Ya kita mengawalinya sama-sama dari kelompok kafilah bareng waktu mataf, 

sama-sama UNIRES di gedung dan lantai yang sama, kosannya pun sama (dan sekarang 

kamu dah pindah kosan). Terima kasih ya sobatku, sudah menjadi orang yang 

menerima aku untuk menjadi teman. Ya aku tau aku tau, kadang aku rada kurang waras. 

Maafkan aku kalo aku selama jadi temanmu banyak salah atau banyak menyinggung 

perasaanmu. Makasih udah menjadi warna di hidupku, kesuksesan kita sudah di depan 

mata kita tinggal menjemputnya. Kita juga harus sahabatan sampai tua, gak hanya 

sahabat di bangku perkuliahan. Oke? Paham? Deal! Suatu hari harus menunaikan janji 

untuk main-main ke Sumatera! Ku sayang Asoooong! 

18. Salsabilla Ardika Panjaitan. Halo orang barbar! Anak Medan yang satu ini memang 

barbar kali bah kalo bawa kereta HAHAHA. Belum lagi kalo berantam, jangan ditanya. 

Ga bisa klen melawan dia woi. Sal, makasih ya sudah menjadi sobatku selama aku di 

UMY. Makasih udah jadi saksi dalam perjalananku untuk meraih S1 disini. Ya 

walaupun kita berteman gak seawal Asong dan Dewi, akupun sayangnya sama kau sal 

utukutukutuk totwit. Iya iya iya, kalian bertiga bakal menghujat aku habis-habisan 

setelah baca halaman ini. Gapapa, gapapa, aku dah kebal walaupun sebenarnya aku 

malu. Maaf ya sal kalo selama menjadi temanku aku ini kadang orangnya gak jelas, sok 

sibuk, sok iya, sok enggak, sok-sokan wkwkwk. Aku banyak kali loh ambil hikmah 

kehidupan selama berteman sama kau Sal. Sehat-sehat ya sobatku, jangan buru-buru 

nikah walaupun dah ada calon HAHAHA. Satu-satunya orang di antara kita (GSGS) 

yang punya doi. Sisanya HAHAHA, apalagi si Dewi yang sangat miris 
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WKWKWKWK. Penutup, aku sayang kau Sal! Kita harus sahabatan sampe tua, kita 

bukan sobat kuliah aja. Deal, no tawar! 

19. Revira Yuninda. Alhamdulillah, temanku yang satu ini udah jadi perempuan sekarang. 

Dulu kayak abu-abu gitu, ga jelas. Dibajuin pake baju perempuan gak cocok, kalo 

dibilang laki-laki pun kok jilbaban. Makasih ya Rer, udah menjadi temanku selama aku 

berproses di UMY. Kamu juga salah satu saksi dalam prosesku di UMY. Makasih untuk 

semua yang mewarnai perjalanan hidupku mulai dari berantem, ketawa, senang, sobat 

di kelas advertising, krsan janjian. Maafkan aku kalo aku punya banyak salah selama 

jadi temanmu. Darimu aku banyak belajar sikap bodo amat, itu adalah ciri khasmu dan 

aku bangga kamu selalu bertahan dengan itu. Akupun sayang kau Rer! Kita juga harus 

sahabatan sampe tua, gak boleh putus komunikasi. Deal! 

20. Mbakku tersayang, Riski Apriliani. Ungkapan terima kasih yang begitu besar dan 

istimewa kepadamu mbakku. Terima kasih telah menjadi sosok kakak dan sahabat 

untuk menjadi tempatku untuk berbagi kisah, keluh-kesah, tangis, dan tawa sejak aku 

mengawali skripsi ini. Mbak April adalah sosok yang tau banget bagaimana aku selama 

berjuang di skripsi ini. Mulai dari cari jurnal, cari judul, nyusun LBM, masa-masa 

bingung dan nangis-nangisan, sempro, ambil data ke KR, bahkan sampai dengan tahap 

akhir penyelesaian skripsi ini Mbak April senantiasa berbagi dan mengajariku banyak 

hal. Terima kasih banyak mbakku, hanya Allah yang bisa membalas kebaikan-

kebaikanmu. Doaku selalu untukmu dalam setiap langkah dan setiap nafasmu mbak. 

Semoga mbak sehat selalu dan terwujud untuk menjadi seperti yang mbak cita-citakan. 

Amin amin amin ya rabbal alamin. Aku sayang Mbak April! 

21. Abi Pranaya Tyaswara, Distian Aji R, Henok Rasis Yoga. Terima kasih telah 

berproses bersamaku sejak memulai bangku perkuliahan. Terima kasih telah 

menambah warna dalam kehidupanku. Terima kasih untuk mau menjadi orang yang 
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selalu aku repotkan. Kalian telah menjadi sobat-sobat senang, miskin-miskinan ga 

punya uang bareng, sampai pernah menjadi sejauh matahari HAHAHA. Makasih ya 

sobat-sobatku yang punya tingkah dan kelakukan yang berbeda-beda banget, ada yang 

terlalu gabutan, ada yang terlalu sok sibuk, dan ada selalu mengalah. Selamat dan 

semangat berproses untuk tahap selanjutnya. Aku tunggu kalian main-main ke 

Padangsidimpuan! Bisa gitu klen jadi sahabatku sampe tua:( 

22. Mas Zali, Mbak Rima, Mbak Lia, dan Mbak Khanza. Terima kasih kepada mas-

mbak, teman, rekan kerja, sampai sobat sambat-curhat. Hanya Allah yang bisa 

membalas kebaikan-kebaikan kalian mas dan mbak. Sehat selalu dan sukses selalu 

guys! 

23. Teman-teman “Ingat Proposal”. Toge, Yadit, Cipa, Nisa, Arin, Witrie, Indira, terima 

kasih banyak sudah banyak berbagi, mendengarkan, sampai menjadi partner liburan. 

Terima kasih gengsku! 

24. Terima kasih untuk teman teman bimbingan Pak Filosa, Fifek, Ghafur, Mbak Ulva, 

Mbak Panti, Mas Sulthon, Mas Faris. Terima kasih selalu berbagi semangat dan 

informasi serta saling memotivasi dan mendoakan. Semangat terus guys! 

25. Terima kasih untuk tempat berbagi cerita dan setiap langkah perjuangannya saat 

berproses untuk skripsi, terima kasih kepada Mbak Dhifa, Mbak Laila, Mbak Phines, 

Ka Dimas, Widni, Adhea temen Medan awak, dan Ines. 

26. Terima kasih untuk teman-teman Kos Az-Azura; Hasian, Dabel, Lita, Ojha, Hani. 

Sukses terus teman-teman! 

27. Terima kasih untuk teman-teman D-amai Sejahtera, teman-teman konsentrasi 

Advertising 2016, dan teman-teman Ilmu Komunikasi 2016 yang asik. Terima kasih! 

28. Terima kasih kepada semua pihak-pihak yang dengan sangat berjasa kepada penulis 

dalam proses memulai perkuliahan hingga tahap menyelesaikan skripsi ini.  
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MOTTO 

 

 

“Maka nikmatilah hasil akhir dari setiap kali kamu berproses. Jika kamu bahagia, 

maka bersyukurlah. Namun, jika kamu kecewa, maka bercerminlah!” 

- Qholiva Yuni Fadilla - 
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