
1 2 3

1 110531100092 FITRI APRILANANDA Y

Persepsi remaja terhadap tayangan korean wave 

di televisi (study deskriptif kualitatif tentang 

persepsi remaja surabaya terhadap tayangan 

korean wave sebagai budaya populer di 

Indonesia)

Fenomena selfie (self potrait) di aplikasi media 

instragram (study fenomenologi pada remaja di 

kota surabaya

perilaku komunikasi para pengguna sosial media 

instragram di kalangan mahasiswa ubaya (study 

deskriptif mengenai perilaku komunikasi para 

pengguna media sosial instagram di kalangan 

mahasiswa ubaya surabaya

Diterima Judul 2

Dengan Revisi

Netty Dyah 

Kurniasari,S.Sos,M.Med.Kom

2 110531100024 AYU LUMINTANG

peran instagram sebagai media komunikasi 

bisnis online (studi deskriptif kualitatif peran 

istragram sebagai media komunikasi bisnis 

online)

Penerapan teknik komunikasi oleh debt collector 

dalam penagihan kredit bermasalah (study pada 

bagian bebt collector di adira finance bagian 

penagihan di kota surabaya

komunikasi interpersonal antara guru dan siswa 

berkebutuhan khusus dalam kegiatan belajar 

mengajar di kelas (study deskriptif kualitatif 

pada guru dan siswa kelas 2 di sekolah dasar 

luar biasa AKW II Surabaya

Diterima Judul 2

Dengan Revisi

Dr.Yuliana Rakhmawati, S.Sos., 

M.Si.

3 120531100040 MUHAMMAD ISMAIL
Pola komunikasi orang tua dengan anak 

berkebutuhan khusus/disabilitas (tuna rungu) 

dalam kehidupan sehari-hari

Pola interaksi sosial mahasiswa dari luar pulau 

madura terhadap lingkungan pulau madura di 

sekitar universitas trunojoyo madura

komunikasi interpersonal antar gay
Diterima Judul 3

Dengan Revisi
Imam Sofyan, S.Sos., M.Si

4 120531100079 DEWI AYU HIJRIYAWATI

Terpaan acara infotainment di televisi dan 

persepsi ibu rumah tangga (study mengenai 

terpaan acara infotainment di televisi tentang 

fenomena perceraian artis terhadap persepsi 

ibu rumah tangga di lingkungan perum graha 

kamal permai-gili timur bangkalan

komunikasi interpersonal siswa SDLM (study kasus 

terhadap pola komunikasi yang dilakukan oleh 

siswa SDLM di Socah Bangkalan

Penggunaan emoticon dalam blackberry 

messenger (study mengenai kesamaan antara 

penggunaan emoticon dalam blackberry 

massager dengan perasaan yang sebenarnya 

pada universitas trunojoyo madura

Diterima Judul 1

Dengan Revisi
Imam Sofyan, S.Sos., M.Si

5 120531100015 MAULINA DWI SWASTIKA

Fenomena citizen journalism pada kolom 

citizen reporter harian pagi surya surabaya 

(study kasus kalangan warga kalianak timur 

RT.3 Surabaya)

ekomomi politik, harian pagi surya Surabaya 

(analisis komodifikasi, spasialisasi dan stukturasi)

komunikasi antar pribadi pendaki gunung 

perempuan dengan pendaki gunung laki-laki 

(studi kasus mahasiswa pencinta alam 

universitas trunojoyo madura)

Diterima Judul 1

Dengan Revisi
Surokim, S.Sos., M.Si

6 120531100004 ADINDA SEKAR AMANDA
Analisis komunikasi terapeutik pada dukun 

beranak (studi kasus pada dukun beranak di 

bangkalan)

komunikasi lintas budaya pada keluarga beda 

agama dan bangsa

biar gender pada lagu takdir cinta (rosa) (studi 

kasus analisis wacana gender)

Diterima Judul 2

Dengan Revisi
Dessy Trisilowaty, S.Sos, M.Si.

7 120531100090 FAHMI SUDIBYO
Pengaruh pesan iklan rokok pada innews TV 

surabaya terhadap pembelian rokok oleh 

karyawan innews TV

Model strategi komunikasi pamasangan iklan rokok 

di innews TV
- DITOLAK -

8 120531100028 SUSANTI
Pengaruh Media iklan indosat sudah on 36' 

terhadap kepuasan konsumen dalam 

menggunakan layanan internet

pengaruh tepaan iklan manggata terhadap 

keputusan pembelian oleh konsumen 

pengaruh iklan layanan masyarakat lowongan 

kerja ke luar negeri terhadap minat remaja 

menjadi TKI

DITOLAK -

9 120531100086 MOHAMMAD IRSYAD
long distance relationship LDR keluarga awak 

kapal
makna simbolis tradisi to' oto' berita politik dalam media lokal madura DITOLAK -

PENGUMUMAN TOPIK PENELITIAN SKRIPSI
SEMESTER GASAL TA 2015/2016

PRODI ILMU KOMUNIKASI

NO NPM NAMA MAHASISWA
JUDUL SKRIPSI

KETERANGAN DOSEN PEMBIMBING



1 2 3
NO NPM NAMA MAHASISWA

JUDUL SKRIPSI
KETERANGAN DOSEN PEMBIMBING

10 120531100042 NOVITA KURNIASARI

persepsi siswa terhadap kompetensi komunikasi 

guru dalam proses belajar mengajar di SDN 3 

batang-batang Sumenep

Peran komunikasi antar pribadi orang tua dan 

anak dalam meningkatkan bahasa halus enggi 

bunten anak

Diterima Judul 2

Dengan Revisi

Dinara Maya Julijanti, S.Sos. 

M.Si

11 120531100041 AMIN WIJAYA

komunikasi verbal dan nonverbal remaja 

DUGEM (dunia gemerlap) study kasus 

komunitas SBC di Pamekasan

makna simbolis sebuah nama panggilan dan 

penampilan remaja pecinta Dugem (analisis 

semiotika terhadap komunitas SBC di pamekasan

Diterima Judul 1

Dengan Revisi
Muhtar Wahyudi, S.Sos. MA.

12 120531100107 MUNDZIRAH
Fenomena memutuskan dan menjalin 

hubungan melalui media 

komodifikasi eksistensi wanita madura dalam rublik 

"salose" radar sumenep
family relationship anak dan ibu tiri

Diterima Judul 1

Dengan Revisi
Dessy Trisilowaty, S.Sos, M.Si.

13 120531100055 EKA FADHILAH ROSWATI
Critical discourse analysis harian surya terhadap 

rublic pemeritaan criminal kota surabaya

strategi komunikasi ojek online (GO-JEK) yang 

bersaing dalam memberikan pelayanan kepada 

pengguna

studi komunikasi massa harian surya (analisis 

framing peberitaan terkait pilwali kota Surabaya 

pada harian surya

Diterima Judul 2

Dengan Revisi
Dewi Quraisyin, S.Pd.I.,M.Si

14 120531100057 RIANTIKA NOVI H

strategi produksi program KISWAH di TV9 

Surabaya sebagai media dakwah di tengah 

industrialisasi Media

Konstruksi idiologi Islam di Media (analisis 

framing tentang pemikiran islam pada tayangan 

berita jurnal 9 di TV 9 Surabaya

Konstruksi realitas kaum perempuan dalam film 

kehormatan di balik kerudung (analsis semiotika 

film)

Diterima Judul 2

Dengan Revisi
Imam Sofyan, S.Sos., M.Si

15 120531100018 DESPI WAHYU SYAFITRI eksistensi diri pengguna roleplayer pada twitter gaya komunikasi seksual melalui releplayer

representasi pesan dalam hubungan antara 

ayah dan anak pada film "mirades in cell No.7 

(analisis semiotika chartes senders pierce)

Diterima Judul 2

Dengan Revisi
Dessy Trisilowaty, S.Sos, M.Si.

16 120531100113 SUWINDAR PUTPITANINGSIH

Media inspiratif pola komunikasi orang tua 

dalam membentuk anak menjadi hafidz qur'an 

sejak kecil

analisis semiotika novel "ketiga mas gajah pergi" 

karya helvy tiana rosa

Diterima Judul 1

Dengan Revisi
Dewi Quraisyin, S.Pd.I.,M.Si

17 120531100119 MUHAMMAD IKHWANUL MASRURI

Kajian fenomenologi komunikasi dan eksistensi 

pencak silat joko tole sebagai identitas budaya 

madura

Negosiasi identitas "kelompok keluarga islam 

salafi" di desa cangaan ujungpangkah Gresik

Komunikasi antar budaya masyarakat keturunan 

entnik madura dengan anggota masyarakat 

etnik jawa dominan di desa mangare kec. 

Bungah kabutaten gresik

Diterima Judul 2

Dengan Revisi

Dr.Yuliana Rakhmawati, S.Sos., 

M.Si.

18 120531100104 DIANIATI

Motif penggunaan tato pada anggota 

komuniktas boneh (study fenomenologi motif 

penggunaan tato pada komunitas bonek di 

surabaya

DITOLAK -

19 120531100111 ANDI PRATAMA

Opini masyarakat Surabaya terhadap 

kepemimpinan Bu Tri Rismaharani sebagai 

walikota Surabaya periode 2010-2015

Media baru instragram sebagai alat promosi 

dalam memperkenalkan & menjual sebuah 

produk di masa kini

Pengaruh website Google terhadap integritas 

membaca buku siswa SMK

Diterima Judul 2

Dengan Revisi
Dessy Trisilowati

20 120531100051 MOHAMMAD FALDI
Implementasi komunikasi pada penyiaran 

televisi 

Hubungan masyarakat sekitar dengan perusahaan 

asing yang ada dipedalaman kalimantan timur

Simbolisme maysarakat Arab dan Jawa dalam 

interaksi 

Diterima Judul 1

Dengan Revisi
Surokim
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21 120531100105 NUARITA NOVIANASARI
Panggung dramaturgi kalangan pelajar 

penyanyi dangdut wanita

Strategi PR dalam penyelesaian konflik antara 

stasiun kertosono dengan pedagang asongan

Diterima Judul 1

Dengan Revisi
Muchtar W

22 120531100056 MOHAMMAD IMRON ROSYIDI

Analisis wacana kritis syair "sajak orang 

keparusan W.S. Rendra" dalam peristiwa 

reformasi Mei 1998

Representasi nilai feminisme dalam kumpulan 

essai/etriku seribu Emha Ainun Najib

Efektifitas perubahan akronim Unijoyo menjadi 

UTM dalam strategi branding Universitas 

Trunojoyo Madura

Diterima Judul 2

Dengan Revisi
Netty Diah K

23 110531100072 EKY PRADANA PUTRA

Komunikasi persuasif homoseksual (gay) dalam 

mencari pasarangan pada lingkungan 

perguruan tinggi negeri X

Family relationship remaja kembar beda gender 

(tidak identik)

Diterima Judul 1

Dengan Revisi
Muchtar W

24 120531100121 YUNITA INDRASWARI
Analisis branding air minum dalam kemasan 

"Ades" dalam membentuk citra produk

Strategi PR dalam manajemen konflik antara PT 

Aneka gas dengan warga desa brebek bodongan

Diterima Judul 2

Dengan Revisi
Dewi Quraisyn

25 120531100012 FARIS ZAKARIA Komunikasi antar pribadi remaja broken home
Peran fitur hashtag media sosial instragram sebagai 

media promosi

Diterima Judul 1

Dengan Revisi
Yuliana Rahmawati

26 120531100031 SHELA NOVITALIA TAMARA
Vierratale dan Vierrania Surabaya (studi 

etnografi komunikasi)

Pengaruh tayangan My Trip My Adventure 

terhadap minat berwisata

Strategi RRI Jawa Timur bersaing dengan radio 

swasta di Surabaya untuk menarik anak muda 

untuk mendengarkan siarannya

Diterima Judul 1

Dengan Revisi
Muchtar W

27 120531100053 RISQI IZZUL FIKRY

Pola komunikasi interpersonal antar 4 etnis 

(tionghoa, arab, jawa dan madura) dalam 

bertransaksi barang di kompleks pasar sore 

kabupaten pamekasan madura

Pengaruh perkembangan teknologi komunikasi bagi 

kejahatan cyber vrime terhadap pencurian akun 

game online

Berita olahraga di televisi dan kesenjangan 

kepuasan

Diterima Judul 1

Dengan Revisi
Dinara maya Julijanti

28 120531100086 MOHAMMAD IRSYAD Konsep diri wanita hamil di luar nikah
Self disclosure suami ingin poligami kepada 

istrinya

Fenomena perjodohan dan pertunangan di 

Madura

Diterima Judul 2

Dengan Revisi
Netty Diah K

29 120531100035 SAMSUL BAHRI
Gaya hidup sosialita masyarakat di kampung 

narkoba 

Pola komunikasi remaja pecandu narkoba di 

kampung narkoba

Diterima Judul 1

Dengan Revisi
Dinara maya Julijanti

30 120531100074 SITI DAHLIA Pengungkapan diri seorang transgender

Komunikasi interpersonal keluarga dalam 

menumbuhkan kepercayaan diri remaja mantan 

narapidana

Fenomena perempuan sebagai kuli bangunan 
Diterima Judul 3

Dengan Revisi
Yuliana Rahmawati

31 120531100075 IMA NUR AWALIYAH
Bias gender dalam keefektivitasan wanita 

untuk pembagian kerja 
Pola komunikasi manuasia introvert 

proses komunikasi antar pribadi dalam 

perjodohan 

Diterima Judul 1

Dengan Revisi
Yuliana Rahmawati

32 120531100085 IYLAF NASHIRON
Persepsi mahasiswa UTM terhadap kepribadian 

pengguna aplikasi dubsmash

Strategi komunikasi kantor BPJS terhadap 

kepuasan keluarga pasien pengguna kartu BPJS 
Makna simbolis dari tradisi "Khitbah" 

Diterima Judul 2

Dengan Revisi
Dewi Quraisyn
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33 120531100078 LUKMAN ALDIANSYAH ALIEF

Studi komparatif tingkat kepuasan pelanggan 

dalam pelaksanaan integrated marketing 

communication pada jasa angkutan umum ojek 

syar'I, go-jek dan grabtaxi di SBY

Fenomena meme comic sebagai komunikasi baru 

yang populer 

Peran kreator komikstrip dalam penyampaian 

pesan melalui media sosial

Diterima Judul 1

Dengan Revisi
Dewi Quraisyn

34 120531100034 SIGIT TIOF ARIYANTO
Konstruksi identitas perempuan dalam majalah 

Cosmopolitan Indonesia
Wacana perempuan dalam film "3 nafas likas"

Diterima Judul 1

Dengan Revisi
Netty Diah K

35 120531100061 BAGUS NURIAM FEBRIANTO Peran ganda perempuan pengojek syar'i

Pola interaksi antara orang tua dan remaja 

kecanduan bermain game online pada remaja di 

kelurahan manukan wetan kecamatan tandes kota 

Surabaya

Diterima Judul 1

Dengan Revisi
Netty Diah K

36 120531100049 AYYUB MUSTHOFA

Peranan komunikasi interpersonal relawan 

pengajar dalam meningkatkan minat belajar 

anak jalanan

Pola komunikasi masyarakat kampung Cyber
Diterima Judul 2

Dengan Revisi
Dessy Trisilowati

37 120531100112 KHUROTUL A'YUN
Konsep diri single perent dalam hubungan 

keluarga

Pengaruh media sosial terhadap perkembangan 

radio
Makna simbol tradisi ruwatan di tanah jawa

Diterima Judul 1

Dengan Revisi
Yuliana Rahmawati

38 120531100046 BATARA DWI PRIMANDA

Model komunikasi musik "NO WARS" Surabaya 

dalam kajian perspektif komunikasi lintas 

budaya (KLB)

Persepsi remaja urban terhadap "obsesi diet" di 

Surabaya

Diterima Judul 1

Dengan Revisi
Imam Sofyan

39 120531100076 IFLAHATIN NI'MAH
Pengaruh pola asuh orang tua terhadap tindakan 

bullying anak di sekolah 

Persepsi orang tua terhadap kekerasan verbal dan 

non verbal terhadap anak 

Diterima Judul 2

Dengan Revisi
Dinara maya Julijanti

40 120531100067 SUFIYATIN
Pengaruh intensitas komunikasi keluarga 

terhadap perilaku anak broken home

Kecemasan komunikasi interpersonal para istri 

dan anak 

Diterima Judul 2

Dengan Revisi
Netty Diah K

41 120531100090 FAHMI SUDIBYO
Tradisi merantau masyarakat desa dalam 

perspektif bidang ekonomi dan gender

Penerapan pola komunikasi oleh pengajar terhadap 

pembelajaran murid SDLB anak tuna rungu

Pengaruh komunikasi interpersonal pimpinan 

terhadap kinerja pegawai di bagian teknik 

innews TV

Diterima Judul 1

Dengan Revisi
Dessy Trisilowati

42 120531100050 DAHLIA SRI WAHYUNI
Representasi ekploitasi perempuan dalam 

tradisi wawer pada orkes dangdut

Fenomena citizen juornalism pada radio suara 

Surabaya

Ketika foto instragram menjadi mediator untuk 

mempromosikan budaya serta pariwisata di 

kota Bangkalan

Diterima Judul 1

Dengan Revisi
Muchtar W

43 120531100060 AGUNG PRASETYO
Analisis semiotika pesan sosial pada lukisan 

mural di fly over royal Surabaya

Pola komunikasi photografer terhadap model di 

komunitas photografi Surabaya

Pengaruh photo di instagram terhadap minat 

travelling
DITOLAK -

44 120531100022 IDFILLA LINGGA TAMA
Komunikasi antar pribadi warga etnis arab 

dengan warga etnis madura

Simeotik sesajen (perlengkapan) dalam tradisi 

pellet bheteng di Kabupaten Pamekasan

Potret warung kopi lesehan dikawasan 

monumen arek lancor sebagai media ruang 

publik

DITOLAK -
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45 120531100100 SITI FATIMA
Dampak perceraian terhadap perkembangan 

psikologi anak

Tradisi perjodohan dan pertungan yang ada di 

Madura

Pengaruh kekerasan dalam berpacaran 

terhadap kondisi psikologis perempuan
DITOLAK -

46 120531100001 DIANA NOOR KHAIRANI
Komunikasi interpersonal antar sesama agent 

prudential Surabaya

Presepsi orang tua tentang balita dalam iklan di 

televisi dalam kajian KAP
Proses marketing franchise gorengan girang SBY DITOLAK -

47 120531100023 YOGI ACHMAD SADEWO
Pola komunikasi pasangan kekasih yang 

melakukan hubungan seks di luar nikah

persepsi negatif masyarakat krian terhadap rambut 

gimbal
komodifikasi ras dalam iklan sabun muka ponds DITOLAK -

48 120531100029 IRMA KUMALA SARI
Teknik komunikasi terapeutik antara pendidik 

dan anak penderita tuna rungu di Surabaya

Komunikasi interpersonal terhadap perceraian 

pada pasangan menikah muda
Interaksi sosial pada anak divorce DITOLAK -

49 120531100025 MOHAMMAD BAGUS WARDIMAN

Komunikasi terapiutik perawat dengan pasien 

baru rumah sakit jiwa menur dalam menciptakan 

kepercayaan diri

Pola komunikasi anak dengan orang tua yang 

broken home dalam pembentukan konsep diri

Komunikasi organisasi pimpinan dengan 

karyawan di radio republik Indonesia RRI 

Sumenep

DITOLAK -

50 120531100013 YUDISTIRA ROMADHON Opini komunitas bonek persebaya 1927
Kegiatan komunikasi pemasaran wismilak dalam 

meningkatkan penjualan

Pengaruh perkembangan teknologi adroid 

terhadap intensitas belajar mengajar siswa siswi 

SMK Multimedia

DITOLAK -

Bangkalan, 22 September 2015

Kaprodi Ilmu Komunikasi,

Surokim, S.Sos., Msi

NIP. 197406222008011007


