
SANWACANA

Puji syukur yang tiada terkira penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena

berkat, rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang

berjudul “Persepsi Mahasiswa Atas Terpaan Isu Politik Terhadap Citra

Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Pada Pemilu 2014 (Studi Pada

Mahasiswa FISIP Universitas Lampung Angkatan 2013). Shalawat serta salam

selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW atas cahaya kebenaran yang

dibawa oleh beliau.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan

memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Lampung, penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam

penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis

mengharapkan saran dan kritik yang membangun sebagai perbaikan pada skripsi

ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas

dari berbagai hambatan dan kesulitan, namun dapat teselesaikan dengan bantuan

dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis megucapkan

rasa hormat dan ucapan terimaksih kepada:



1. Allah SWT. Atas segala kebesaran, kuasa, serta kesehatan dan petunjuk

yang selalu Engkau berikan. Nabi Muhammad SAW. atas risalah dan

cahaya kebenaran sejati yang disampaikan kepada kami.

2. Kepada Ibunda tersayang Mama Syamsidar AR., wanita hebat yang selalu

berdoa untuk kesuksesan anak-anaknya, yang tidak pernah menyerah

menghadapi cobaan, yang selalu mengajarkan anak anaknya untuk madiri,

tegar dan tegas dalam menghadapai masalah hidup, yang mengajarkan

sikap disiplin untuk mencapai target target dalam hidup, yang

mengajarkan tentang keberanian dan kejujuran. Terimakasih atas

segalanya ma, semoga anakmu ini bisa menjadi penjamin kebahagiaan

mama dunia akhirat, sehat terus ya ma supaya kita bisa menikmati

kesuksesan bersama-sama. Kepada ayahandaku tercinta Papa Andi

Waspodo, terimakasih pah, sudah mendidik saya dengan cukup keras, itu

semua membuat saya lebih kuat dan lebih bertanggungjawab. Sehat terus

ya pa, supaya papa bisa liat anak-anaknya sukses dan menikmati jerih

payah papa selama ini yang sudah rela bantingtulang untuk menghidupi

keluarga. Terima kasih ya Allah karena telah memberikan kedua orang tua

yang sangat luar biasa dalam hidupku. Semoga Allah SWT senantiasa

memberikan kesehatan dan limpahan rahmat bagi kedua orang tua yang

sangat kusayangi. Aamiin

3. Kepada Kedua Kakakku tersayang, Andra Adwi Styoso dan Ulta Tri

Ardiyani, kakak-kakak yang selalu memberikanku kasih sayang, dukungan

apapun yang adiknya tempuh dan ikuti, maafkan atas segala kekhilafan

adikmu yang kadang mengajak berdebat, si bungsu yang selalu manja, dan



sering tidak mau mengalah. Tapi sejujurnya saya sangat menyayangi

kalian. Untuk Cicik Fatimah yang seperti mama kedua tempat aku

berkeluh-kesah, yang juga sudah membantu mama untuk merawat,

mendidik dan menjagaku dari kecil ketika mama bertugas, terima kasih

banyak cicik. Untuk kakak sepupuku yang juga seperti kakak kandungku

sendiri Gustien Anjayani (Ayuk) dan kak Yayan Ardiansyah. Terima kasih

ayuk selalu mendengarkan curahan hati adiknya ini, yang juga tulus

menyayangi, menjaga ketika adiknya ini sakit, dan kak yayan yang

memberikan ispirasi dan motivasi untuk adiknya ini mengerjakan skripsi.

Untuk kakak iparku Anggraini Dinnata (Anggi) yang kebetulan juga

sebagai dosen, sehingga aku bisa berkonsultasi ketika mengalami

kesulitan, yang ikut memberikan petunjuk dan arahannya. Terimakasih

mba. Serta untuk ponakan-ponakan Chika tersayang Raziq Albar Styoso

(Al), Keisya Putri Arumdalu (Kekei), dan Ramia Adzana Putri (mia), yang

selalu menghibur dikala tantenya ini sedih, jenuh, dan kelelahan

mengerjakan sripsi. Ketika melihat kelucuan kalian, Chika sangat terhibur

dan menjadi semangat lagi.

4. Teruntuk Ridho Aulia Husein, S.H. terimakasi atas segala kebaikan, kasih

sayang, dukungannya, yang selalu setia mendampingi dan menemani.

Yang membantu pula dalam pemikiran dan ide pembuatan skripsi ini. Dan

untuk Ibuku Hj. Sumanti Husein, S.Pd, M.Pd. yang ikut memberikan

dukungan dan semangatnya untukku.

5. Drs. Agus Hadiawan, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Lampung.



6. Bapak Drs. Teguh Budi Raharjo, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu

Komunikasi

7. Ibu Bangun Suharti, S. Sos., M. IP. selaku Pembimbing Utama yang telah

meluangkan banyak waktu, tenaga serta pikiran dan juga memberikan

banyak sekali masukan, saran serta bimbingan yang berharga, sehingga

saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih banyak bu.

8. Bapak Toni Wijaya, S. Sos., MA. selaku Dosen Pembahas dan Penguji

Utama saya yang juga telah membantu memberikan masukan dan motivasi

untuk saya agar bisa maksimal dalam pengerjaan skripsi ini. Terimakasih

banyak pak.

9. Ibu Dr. Nina Yudha Aryanti, S.Sos, M.Si. selaku dosen Pembimbing

Akademik yang memberikan petunjuk dan arahan untuk saya.

10. Seluruh jajaran dosen FISIP Universitas Lampung terutama pada Jurusan

Ilmu Komunikasi antara lain; Pak Sarwoko, Pak Firman, Pak Andi Chorry,

Pak Rudi, Pak Cahyono, Pak Agung, Pak Riza, Ibu Nanda, Ibu Hestin, Ibu

Wulan, Ibu Andi Windah, Ibu Dhanik, Ibu Tina, Ibu Ida dan Ibu Ana yang

telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis kelak dalam

menghadapi dunia kerja.

11. Terimakasi kepada seluruh Mahasiswa FISIP Unila Angkatan 2013 yang

sudah bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.

12. Terimakasih untuk sahabat SMP yang mau selalu direpotkan, yang setia

membantu, dan menjadi teman baik dari dulu hingga sekarang. Terima

kasih Anggun Octaviani.



13. Terimakasih sahabat-sahabatku tersayang yang masih setia bersama dari

awal masuk kuliah hingga sekarang, yang saling memberikan dukungan

dan saling mengingatkan satu sama lain, Meta Dian Sesha, Inka Mayang

Marindra, dan Hilda Ardila. Semoga selamanya kita tetap menjadi sahabat

14. Sahabat lainnya, Rizka Oktaria Utami, Mifta Rizki Mardika dan Prita

Puspitasari terimakasih karena kalian juga memberikan dukungan dan

saling mengingatkan, membantu ketika saya mengalami kesulitan, semoga

kita akan sukses semua.

15. Terimakasih untuk Issa Juliana yang dengan sabar, dan berbaik hati

membantu saya mengolah data skripsi, mengajari saya hingga akhirnya

saya bisa mengerjakan dan menggunakan aplikasi spss. Tanpa issa

mungkin akan lebih lama saya menyelesaikan skripsi ini.

16. Terimaksih juga atas doa dan dukungan temen temen komsebelas : Jaya,

Arya, Novian, Yessy, Aulia (Uti), Ruri, Adel, Shela, Tere, Ambar, Arta,

Imel, Sigit, Fadhila, Ayu, Mayang, Ade, Hesti, Ida, Said, Fikri, Fajriati,

Fajri, Lidya, Alif, Hamdana, Amy, Rizal, Boby, Vio, Herdiani, Sade,

Imam, Calvin, Aji, Bowo, Venta, Zee, Okta, Fitri, Imam, metal, dan

semuanya yang mungkin lupa penulis tulis dan tidak bisa disebutkan satu

persatu.

17. Terimakasih untuk kakak kelas SMA yang seperti kakak angkat bagi saya,

Prastomo Dwi Novian (Kak Pras), yang juga selalu saya repotkan, yang

mau membantu saya ketika saya kesulitan, yang dengan sabar

mendengarkan curhatan saya tentang apapun, percintaan, skripsi, cerita

pengkhianatan, dan selalu memberikan nasehat-nasehatnya.



18. Untuk semua pihak yang telah mendoakan saya, untuk semua pihak yang

memberikan saya pengalaman dan pelajaran hidup, untuk semua pihak

yang mengapresiasi saya, untuk semua pihak yang memberikan perhatian

dalam bentuk apapun saya ucapkan terimakasih karena bagi saya

pengalaman adalah sekolah termahal yang tidak bisa dibeli. Semoga Allah

S.W.T membalas seluruh ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan

kepada penulis dan semoga skripsi ini bermanfaat.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan,

akan tetapi semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi

kita semua. Amin.

BandarLampung, Mei  2015

Penulis,

Aprika Rahayu


