
 

SANWACANA 

 

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

berkat, rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapaat menyelesaikan skripsi ini yang 

berjudul “Pengaruh Tayangan Kuliner Hell Kithen Terhadap Motif Belajar 

Siswa Jurusan Tata Boga (Studi pada Siswa SMKN 3 Bandar Lampung 

kelas XI angkatan 2014/2015). Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada 

Nabi besar kita 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 bahwa dalam penyusunan skripsi 

ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan, namun dapat terselesaikan 

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

mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada : 

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

kesehatan yang selalu Engkau berikan. Nabi Muhammad SAW, atas 

cahaya kebenaran yang disampaikan kepada kami.  

2. Kepada Ibuku tercinta Tiur Andriani, Sosok wanita terhebat yang pernah 

saya miliki yang senantiasa berdoa bagi kesuksesan disetiap langkah anak-

anaknya, yang tiada henti mencurahkan kasih dan sayangnya kepada 

keluarga. Makasih ya mamaku tersayang buat pelajaran keikhlasannya 



selama ini. Serta kepada Bapakku tercinta yang selalu aku banggakan 

Saeroh Hadi yang selalu menjadi sumber kekuatanku karena selalu 

mengajarkan kesabaran dan kekuatan dalam mengahadapi apapun. Terima 

kasih ya Allah karena telah memberikan kedua orang tua yang sangat 

hebat dan sangat luar biasa dalam hidupku, yang selalu berkorban segala 

sesuatunya kepada keluarga terlebih kepadaku, dan selalu mendukung 

harapan serta keinginan anak-anaknya. Semoga Allah SWT senantiasa 

memberikan kesehatan dan limpahan rahmat bagi kedua orang tua yang 

sangat aku cintai. Amin 

3. Kepada Kedua Adiku Farhan Hadianto dan Mutiara Adelia. Jadilah adik 

yang selalu menjadi kebanggaan keluarga. Semoga Allah senantiasa 

memberikan kesehatan dan berkah dalam hidup kalian. Terima kasih atas 

doa dan dukunganya sayang.  

4. Drs. Agus Hadiawan, M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Lampung. 

5. Bapak Drs. Teguh Budi Raharjo, M.Si, selaku Pembimbing Akademik, 

Dosen Pembahas serta Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik. 

6. Ibu Dr. Tina Kartika, S.Pd,. M.Si selaku Dosen Pembimbing saya yang 

telah meluangkan banyak waktu, tenaga serta pikran dan juga memberikan 

banyak sekali masukan, saran serta bimbingan yang sangat berharga, 

sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih 

banyak ya ibu. 



7. Seluruh jajaran dosen FISIP Universitas Lampung terutama pada Jurusan 

Ilmu Komunikasi antara lain, Pak Sarwoko, Pak Firman, Pak Agung, Pak 

Andy Chorry, Pak Rudi, Pak Cahyono, Pak Riza, Ibu Ida, Ibu Nina, Ibu 

Dhanik, Ibu Nanda, Ibu Ana, Ibu Andi Windah, Ibu Wulan, Ibu Bangun, 

Ibu Hestin yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi 

penulis kelak dalam menghadapi dunia kerja.  

8. Untuk my beloved, Andreas Raharjo terimakasih atas kehadirannya setiap 

hari di waktu skripsi ini dikerjakan. Terimakasih telah menjadi motif agar 

selalu menjadi lebih baik lagi. Melatih dan mengajarkan arti kesabaran, 

keikhlasan, ketulusan.  

9. Buat sahabatku tercinta, Anissa Fadia Nizatama, Indah Juni Kartika serta 

Achmad Zulkarnain. Semoga kita selalu menjadi sahabat yang saling 

mengerti, saling mendukung dan saling mendoakan demi kebaikan kita 

semua. Terima kasih atas bantuan, saran, kritikan, dorongan dan motivasi 

kalian untuku selama ini. Terima kasih selalu ada disaat susah maupun 

senang. You are my best !!!!! 

10. Buat sahabat baruku Bela, Lisa, Rani dan Tiara. Terimakasih atas 

bantuannya selama ini, atas dorongan untuk menyelesaikan skripsi. Serta 

selalu ada disaat saya  bersedih dan butuh pertolongan. Semoga kita semua 

sukses kedepannya. Amin. 

11. Anak Komsepuluh, azul dan kak adi selaku bapaknya anak-anak 

komunikasi 2010, Rina, Dewi, Shinta, Vie, Deka, Obi, Siti, Imam, Dina, 

Beatrich, Yohana, Genta, Aji, Gilang Pandu, Ester, Finda, Bogi, Ulfa, Tio, 

Oemar, Waskito, Darwin, Hani, Togar, Ojan, Tia, Ardika,  



12. Seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Ilmu 

Komunikasi terimakasih atas arahan dan bantuannya selama ini. 

13. Semua pihak yang telah mendoakan saya dan memberikan arahan, 

pelajaran berharga baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan 

untuk semua apresiasinya terhadap saya, untuk simpatinya kepada saya 

siapapun itu saya ucapkan terima kasih banyak. 

Seluruh pihak-pihak lain yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang 

tidak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga Allah SWT membalas seluruh 

ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, dan semoga skripsi 

saya ini bermanfaat.  

 

      Bandar Lampung, 9 September 2015 

      Penulis, 

 

      Cahya Wulan 


