
 

 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

 

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

bantuan, berkat, rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi 

yang berjudul “Analisis Semiotik Pola Gaya Hidup Laki-laki dan Perempuan 

dalam Iklan” ini. 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 penulis selesaikan dengan 

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

megucapkan  rasa hormat dan ucapan terimakasih kepada: 

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

selalu Engkau berikan. Nabi Muhammad SAW. atas kebenaran sejati yang 

disampaikan kepada kami.  



2. Mama dan papa, Ibu Fauziah Aryati dan Pak Yarmaidi, terima kasih atas 

segala cinta, kasih sayang, doa, serta dukungannya. Terima kasih karena 

selalu memberikan kekuatan terutama di saat-saat berat dalam proses 

penyelesaian skripsi ini. Terima kasih telah menjadi orang tua yang 

mengerti minat anaknya serta mendukung secara penuh dan tetap selalu 

mengingatkan untuk berada di jalan yang benar. Terima kasih telah 

menjadi orang tua yang baik serta menjadi teman yang senantiasa bisa 

berbagi cerita dan candaan setiap harinya. Semoga untuk selanjutnya alip 

bisa memberikan sesuatu yang lebih membanggakan lagi bagi mama dan 

papa, aamiin. 

3. Kedua kakakku, Albar Wajid Fayardi dan Alvis Oktanza Fayardi, yang 

masih tetep saja jahil sampai sekarang haha. Terima kasih telah menjadi 

teman diskusi dan terima kasih atas semua nasehat yang diberikan 

walaupun kita menekuni bidang yang berbeda. Ayo kita buat mama dan 

papa bahagia dan bangga karena punya anak kayak kita! 

4. Bapak Drs. Teguh Budi Raharjo, M.Si, Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  

5. Dr. Abdul Firman Ashaf, SIP., M.Si. selaku Dosen Pembimbing 

senantiasa memberikan waktu, ilmu, masukan, dukungan, dan saran yang 

berharga, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Terima 

kasih atas semua kebaikan yang telah bapak berikan. Berkat Bapak, telah 

banyak ilmu yang saya dapatkan selama proses bimbingan.  

6. Prof. Dr. Karomani, M.Si. selaku Dosen Pembahas yang senantiasa telah 

meluangkan waktunya serta memberikan banyak masukan, kritik, dan 



saran perbaikan yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini. 

Terimakasih atas semua saran dan ilmu yang telah bapak berikan selama 

ini. 

7. Kelompok Belajar, sahabat terdahsyat selama masa perkuliahan! Terima 

kasih atas semua dukungan kalian selama ini, atas segala canda, tawa, air 

mata, kekesalan, dan kegilaan yang udah kita lewati bersama. Terima 

kasih atas kenangan tangis-tangisan bareng di Starbucks saat kita liburan 

waktu itu sehingga kita bisa lebih mengerti satu sama lain dan mencoba 

untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga persahabatan kita 

bakal terus lanjut sampai kita tua nanti, aamiin. Terima kasih sudah 

menerima alip dengan segala kekurangan dan kekurangannya, I love you, 

guys. 

8. Arinta Winsi, sahabat yang kok kayaknya sibuk banget, yang nggak selalu 

tampak ada tapi selalu ada, yang nggak pernah kehabisan bahan obrolan 

setiap ketemu, dan yang nggak pernah bosen bahas masalah klasik kita 

yang itu-itu aja haha. Terima kasih atas semua dukungan dan waktunya. 

Terima kasih sudah jadi tempat berkeluh kesah dan jadi teman curhat yang 

tidak baik.  

9. Teman-teman Aksel 5 terutama Dije, Rendy, Unai, Fanisa, Ena, Oci, Ojek, 

Gusmau, Maja, Yoyok, Mayang, yang nggak pernah gagal untuk 

menghibur. Terima kasih atas semangat dan waktu kalian. Momen bareng 

kalian merupakan salah satu hal yang alip syukuri sampe saat ini. 

10. Teman-teman komsebelas: Bang Jay, Prita, Ade, Mifta, Rizka, Tere, Fitri, 

Anggi, Venta, Zee, Vona, Dhila, Hesti, Mayang, Lidya, Fajriati, Pipit, 



Ambar, Wahyu, Issa, Yessy, Cita, Mizanny, Ageta, Arum, Ayu Tia, Ida, 

Nita, Shaela, Amel, Rizal, Calvien, Arta, Nanang, Ricky, Fajri, Sade, 

Dimas, Yazid, Bayu, Metal, Fikri, Manda, Sigit, Adi, Yoga, Gigih, dll 

yang tidak bisa disebutkan satu persatu karena jumlahnya ratusan haha. 

Terimakasih buat kebersamaan dan dukungan kalian selama ini, luarrrrr 

biassaaa! 

11. Adik-adik tingkat, Shyntia, Sis Riva, Emil, Aulia, Dendy, Zulfa, Nuy, 

Emon, Vina, Sarah, Astrid, Bibeh, Nidi, Shinta, Ndah, yang kalau ketemu 

hobi banget nanyain kapan seminar, kapan kompre, dan kapan wisuda. 

Kalian harus tahu kalau itu pertanyaan paling sensitif buat ditanyakan ke 

mahasiswa tingkat akhir haha. Terima kasih buat semangat dan waktunya 

untuk nemenin di saat nunggu dosen di kampus. 

12. Teman-teman KKN, Aan, Aji, Wayan, Agung, Ade, Umi Ulum, Adit, 

Mario, Genji, Abdul. Terima kasih atas pengalaman berharga dan motivasi 

kalian dalam menyelesaikan skripsi ini. 

13. Untuk semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah 

membantu, mendoakan, memberikan semangat, pelajaran-pelajaran 

berharga, pengetahuan, kritik, dan saran sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan dengan cukup baik. Semoga Allah S.W.T membalas seluruh 

ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga 

skripsi ini bermanfaat. 

Bandar Lampung, 14 Agustus 2015 

Penulis, 

 

Alifia Oktrina Fayardi 


