
 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, berkat 

rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

Skripsi yang penulis selesaikan berjudul “ Motivasi Pemilih Pemula Dalam 

Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 

Kota Bandar Lampung Tahun 2010 ”. 

 

Skripsi ini merupakan merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana 

Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Lampung. Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak 

baik moril amupun materil. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih 

yang setulus-tulusnya kepada: 

1. Bapak Drs. H. Agus Hadiawan, M.Si, selaku Dekan Fisip; 

2. Bapak Dr. Suwondo, MA, selaku Pembimbing Utama skripsi penulis, 

yang telah memberikan banyak bantuan dan masukan demi sempurnanya 

skripsi ini; 

3. Bapak Drs. Sigit Krisbintoro, selaku Pembahas Skripsi penulis, yang telah 

banyak memberikan koreksi dan nasehat serta membantu kelancaran 

skripsi penulis, diucapkan banyak terima kasih; 

4. Seluruh Dosen Ilmu Pemerintahan, khususnya Bapak Denden Kurnia 

Derajat, Msi, Bapak Hi. Amantoto Dwijono, MH, yang telah membekali 



penulis dengan ilmu dan pengetahuan selama penulis menjalani 

perkuliahan; 

5. Bapak Alin, selaku Wakaur Kesiswaan SMA YP Unila  Bandar Lampung 

yang telah memberikan informasi yang penulis butuhkan selama riset; 

6. Kepada seluruh murid-murid SMA YP Unila Bandar Lampung Kelas XII-

IPS sampai XII-IPA yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi 

kuesioner. 

7. Ibu dan Bapak, Hi. Kohar.A.Kosim dan Hj. Nurmala Dewi, penulis sayang 

sekali kepada kedua orang tua penulis yang telah banyak mengorbankan 

moril maupun materil yang tak henti-hentinya diberikan untuk penulis, 

nasehat dan teguran selalu menyertai jalan penulis untuk kesuksesan, dan 

tak lupa do’a yang diberikan begitu tulus untuk ku. 

8. Ka Desi, terima kasih untuk setia mendengarkan curahan hati penulis, 

semangat mu patut ditiru oleh penulis, Ka Emma, perjuangan yang tiada 

henti-hentinya dilakukan, Ka Dina, keceriaan yang selalu diberikan disela-

sela hari penulis, Ka uyun, terima kasih untuk selalu membantu penulis, 

sharing dan memberikan masukan yang tepat. Penulis bangga menjadi 

bagian dari kalian. 

9. Untuk Aa Asep, Ka Awan, dan Ka Lukman, terima kasih untuk selalu 

mendukung penulis dalam hal apapun, semoga kalian selalu menjadi 

pemimpin rumah tangga yang baik. Amin. 

10. Untuk keponakan-keponakan ku yang lucu-lucu, Dianty Chairunissa. 

Muhammad Raffi Azzam Rizqullah, Iman Satria Utama, dan Mahatir 



Syahrul Ramadhan, kalian selalu menghadirkan canda tawa disela-sela 

kepenatan ku, kalian pasti bisa sukses sehebat orangtua kalian.... 

11. Sabar, setia (Insya Allah), apa adanya, cerdas, pengertian, lucu, dan selalu 

memberikan jalan keluar di kala penulis mengalami kebuntuan, tak banyak 

yang bisa disampaikan penulis, hanya sebatas ucapan terima kasih atas 

segala cinta yang diberikan, kasih sayang, serta dukungan. Febri Mayasari, 

S.IP, janji penulis kepadamu, NIKAH...... HARGA MATI!!! 

12. Teman-teman Fisip khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan Non-Reguler 

2006, Made Sudawan, Reja Rican Utama, Fetha Rio, Amri Wijaya, 

Frisyanto Adi, Veronica Seftiani, Meidy Rahman, Sani Nugroho, Mitriko, 

Mizdarmadi, Hoiri Nico, Dewi Agustina, Tika, Amri Wijaya, Arivianko 

Sholehu, Lazuardi, Riki Aritama, Eko Hari Anandito, Tri Elna, Alvira 

Lesmi, Apriyana, Rosdalina, Niken, Nana Risnaria, Ni Made Dwi Indra, 

A. Bangkit Satya, dan buat teman-teman yang lain yang belum bisa 

penulis sebutkan satu persatu, mohon maaf jika selama perkuliahan 

banyak perkataan, perbuatan yang menyinggung perasaan teman-teman 

dan terima kasih untuk kerja sama yang telah kita jalin selama ini, mudah-

mudahan kita semua menjadi sukses dan nasib kita ”mujur” dalam hal 

pekerjaan. Amin.. 

13. Terima kasih penulis ucapkan untuk Irwan Zaini.S.IP, Diega.A.Sumsago, 

Willi Andro Evmanda, dan Tammy MS.S.IP, kalian sahabat yang terbaik 

dan selalu memberikan persaingan yang sehat dan kadang-kadang tanpa 

kita sadari. Penulis yakin kita akan sukses menjalani hidup ini. Amin.  



14. Teman-teman Amik Master Lampung Manajemen Informatika 2007 yang 

telah memberikan semangat, terima kasih banyak penulis ucapkan. 

15. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah 

membantu dalam proses penyelesain skripsi ini, terima kasih penulis 

ucapkan. 

 

Penulis berharap semoga ALLAH SWT membalas kebaikkan dan bantuan yang 

telah diberikan. Akhir kata, besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi kita semua. 

 

Bandar Lampung, Juli 2010 

Penulis  

 

Muhammad  Alfarizi 


