SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim
Segala puji bagi Allah S.W.T, Penguasa alam semesta, kehidupan, dan manusia.
Tiada daya dan upaya serta kekuatan yang penulis miliki untuk menyelesaikan
skripsi ini, selain berkat daya, upaya dan kekuatan yang dianugerahkan-Nya.
Shalawat beriring salam semoga selalu Allah curahkan kepada qudwah hasanah,
pengemban serta penyampai ideologi Islam kepada seluruh ummat manusia, yaitu
Sayyid al-Anbiya wa 'al-Mursalin Rasulullah Muhammad S.A.W.
Karya ilmiah berjudul ‘ANALISIS TIPOLOGI PENGGUNAAN INTERNET DI
KALANGAN SISWA SMK SWASTA’ (Studi Pada SMK 2 Mei Bandarlampung,
SMK Bhakti Utama Bandarlampung, dan SMK Bhinneka Bandarlampung Tahun
Pelajaran 2009/2010) ini merupakan syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar
sarjana di Universitas Lampung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan
Ilmu Komunikasi.
Tema penelitian yang diangkat dalam skripsi ini bagian dari proyek penelitian tim
dosen Dra. Ida Nurhaida, M.Si., Dhanik Sulistyarini, S.Sos, M. Comm & Med.
Std, Dr. Riswanti Rini, M.Si, dan Dr. Herpratiwi, M.Si, tahun 2009 dengan judul
DIGITAL DIVIDE, ADOPSI DAN TIPOLOGI PENGGUNAAN INTERNET DI
KALANGAN PENDIDIKAN (Studi Dampak Implementasi Teknologi Informasi
Komunikasi di SLTA Kota Bandar Lampung).

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari sempurna sehingga saran dan bimbingan
sangat penulis harapkan agar karya ilmiah ini dapat bermanfaat di masa depan.
Dalam rangkaian proses penulisan skripsi ini penulis telah melibatkan dan
merepotkan banyak pihak, orang-orang baik yang berjasa bagi penulis;
Peranan Ibu Dr. Riswanti Rini, M.Si. dan Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku
Pembimbing Skripsi dan Pembahas/Penguji Skripsi ini teramat banyak untuk diungkap. Mereka berdua dengan segala ketulusan memberikan bimbingan, arahan,
dukungan dan nasihat berharga pada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.
Tanpa peran mereka berdua, skripsi ini mungkin akan menjadi skripsi yang jauh
dari kriteria sebuah skripsi yang layak. Mohon maaf atas segala kesalahan dan
kekhilafan, serta terimakasih yang tak terhingga dari penulis untuk mereka.
Selain itu, tak lupa penulis ingin ucapkan terimakasih banyak kepada Bapak Drs
Hi Agus Hadiawan, M.Si selaku Dekan FISIP Universitas Lampung, Bapak Drs.
Sarwoko, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi, Tony Wijaya, S.Sos,
M.A, dan Bu Anna Gustina, S.Sos, M.Si. selaku dosen Pembimbing Akademik,
Pak Margono, Pak Ces, Pak Ibe, Pak Firman, Bu Dhanik, Bu Nina, Bu Bangun,
Pak Piping, Pak Hartono, seluruh staf pengajar jurusan Ilmu Komunikasi, serta
seluruh staf akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Mereka secara
langsung maupun tidak telah memberikan banyak dorongan dan dukungan,
selama penulis menempuh masa studi di kampus Unila.
Terimakasih pula untuk seluruh adik-adik siswa yang menjadi responden dalam
penelitian ini, juga pada Bapak Kisworo (SMK 2 Mei), Mbak Nancy (SMK
Bhakti Utama) dan Pak Poniman (SMK Bhinneka) yang telah membantu jalannya
penelitian mulai dari pra-riset 12 Januari 2010 hingga riset 12 Maret 2010 ini.

Seluruh kakak-adik Komunikasi, juga Angkatan 2003 yang tersisa; Hamidah,
Ningrum, Yulia B, Erna, Sigit, Bambang, Anton, Loudy, keep the spirit! Kawan
seperjuanganku menuju wisuda; Radiansyah, Heru, Ricky, Gito, Kris, Rica, Okta.
Kalian telah membuktikan pada penulis arti dari ‘man jadda wajada’...
Alumni, pengurus dan magang UKPM Teknokra; Maaf tak sempat disebutkan
namanya, banyak kenangan di Pojok PKM yang susah dilukiskan oleh kata-kata.
Angkatan 26 Teknokra; Padli, M Reza, Suci GP, Hendy, Taufik, Iskandar, Hanafi,
Riki, Anastasia, Linda, Habib, Dian, Nash, Asri, kita semua sahabat selamanya.
Tetaplah berpikir merdeka!
Jazakallah khairan katsir untuk para syabab Hizbut Tahrir, ikhwan & akhwat
FSPI, kerabat kerja Lampost, Tribun, TegarTV, SigerTV, StarFM dan MK+OC.
Untuk orang-orang yang telah menjadi sumber inspirasi bagi pemikiran penulis,
yaitu Rasulullah S.A.W, Para Khalifah Rasyidah, Muhammad II (Al-Fatih),
Taqiyuddin An-Nabhany, Sayyid Qutb, Malcolm X, Maryam Jameela (Margareth
Marcus), Prof. Dr. Hassan Ko Nakata, HOS Tjokroaminoto, HAMKA.
Adik-adikku yang kusayangi; Randy, Ricky, Rayhan & Fadhly, terima kasih atas
semangat tiada tara yang kalian berikan. Selaksa rasa cinta, terimakasih dan doa
penulis ucapkan pada Mama dan Papa yang telah bersabar menunggu saat-saat
yang berbahagia seperti saat ini. Sungguh, penulis tak akan pernah bisa membalas
parade ketulusan dan karnaval pengorbanan yang telah mereka berdua curahkan
kepada penulis. Ibunda Sri dan Ayahanda Husain adalah pahlawan sejati yang
pernah penulis kenal dalam hidup ini secara nyata. Seluruh siang dan malam telah
mereka habiskan secara total untuk mewujudkan keberhasilan penulis. Untaian
doa, tetesan peluh dan perasan tenaga yang mereka curahkan menjadi bukti bahwa

penulis bukanlah apa-apa dan tak akan pernah menjadi apa-apa tanpa mereka
berdua. Allah, Engkau Maha Tahu apa yang mereka perbuat, dan Engkau Maha
Tahu apa yang akan mereka dapat. Semoga Engkau berkenan membahagiakan
mereka berdua di dunia dan akhirat.
Sekali lagi, terimakasih pada semuanya, atas segala bimbingan, dukungan,
bantuan dan doa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di
kampus hijau Unila, almamater tercinta. Semoga Allah S.W.T membalas semua
kebaikan itu dengan pahala yang berlipat ganda. Amin.
Walhamdulillahirabbil’alamin
Bandarlampung, 5 Agustus 2010
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