
 

 

 

 

SANWACANA 

Alhamdulillahhirobbilalamin, segala puji hanya milik Allah SWT semata, karena 

hanya dengan izin kehendaknya semata maka penulis dapat menyelesaikan skripsi 

yang berjudul : Pola Komunikasi Pasangan Suami-Istri Arab-Non Arab di 

Dalam Keluarga (Studi Kasus pada Pasangan Suami-Istri Arab-Non Arab Di 

Bandar Lampung). 

 

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan untuk mendapat gelar sarjana Ilmu 

Komunikasi Pada Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Lampung. 

 

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu 

dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang 

sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Drs. Hi. Agus Hadiawan, M. Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial 

dan Politik di Universitas Lampung. 

2. Bapak Drs. Teguh Budi Raharjo, M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu 

Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 

3. Bapak Drs. Sarwoko, M. Si., selaku dosen pembahas, terimakasih atas 

dukungan mental serta telah sabar mengajarkan dan mengarahkan saya 

selama ini. 

4. Ibu Dr. Nina Yudha Aryanti, S.Sos, M.Si., selaku dosen pembimbing yang 

tidak henti memberikan semangat serta saran yang sangat membantu 

dalam penyusunan skripsi ini, terimakasih banyak bu. 

5. Bapak dan Ibu Dosen FISIP umumnya dosen Jurusan Ilmu Komunikasi 

atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis. 

6. Papa dan mamiku yang selalu mendoakan dan memberi dukungan baik 

secara moral maupun materil serta cinta kasih dan sayang. 

7. Oldsis, Kak Laras kakak tertuaku atas cinta, doa, dan saran semangat yang 

telah diberikan. 



8. Kedua adik-adik Apollwn dan Azka yang memberikan kehangatan dan 

keceriaan di dalam rumah. 

9. Sahabatku Feby, Sandra, Sakti, dan Mega yang tidak henti memberikan 

dukungan, kesetiaan, dan kasih sayang serta berbagai bantuannya selama 

ini, sungguh sangat berarti. 

10. Terimakasih kepada mas Gigih atas bantuan dan dukungannya. 

11. Kepada seorang teman dekat yang pernah hadir memberikan banyak arti 

selama tujuh tahun lamanya. 

12. Kepada seorang teman yang selama satu tahun lebih ini memberikan 

banyak masukan serta didikan keras yang dirasa sangat membantu di 

dalam perubahan keseharianku, terimakasih. 

13. Teman-teman seperjuanganku Ilmu Komunikasi angkatan 2011 yang 

kurang lebih selama empat tahun memberikan bergitu banyk warna di 

dalam kehidupan yang indah ini, terimakasih kawan akhirnya perjuangan 

kita semua telah selesai pada tahap pertama ini, membentuk awalan baru, 

terimakasih. 

14. Terimakasih kepada semua informan yang telah bekerja sama dengan baik. 

15. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas 

seluruh dukungan selama ini. 

 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak jauh dari sempurna. Atas 

kekurangan yang ada, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena 

memang tidak ada seorangpun yang sempurna di dunia ini. 

 

Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi semua pihak,kususnya rekan-rekan mahasiswa/i Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 
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