
 
 
 
 
 
 

SANWACANA 

 

 

 

 

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat 

serta hidayah-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul 

“Pemahaman Guru Tentang UU Perlindungan Anak pada Siswa (Studi pada Guru 

SD Negeri 2 Waringinsari Timur, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu)” 

sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Komunikasi pada 

Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) 

Universitas Lampung. 

 
 

Dalam kesempatan ini Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua 

pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini kepada : 

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

Ilmu Politik Universitas Lampung; 

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

Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung; 

3. Ibu Nanda Utaridah, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih 

atas segala bimbingan, masukan, serta saran yang telah diberikan kepada 

Penulis dalam penyusunan skripsi ini mulai dari awal hingga akhir. Penulis 

mohon maaf apabila banyak melakukan kesalahan baik kata maupun 

perbuatan selama proses bimbingan berlangsung; 



4. Ibu Dr. Tina Kartika, M.Si., selaku Dosen Penguji Utama. Terima kasih atas 

saran dan masukan yang diberikan kepada Penulis dalam penyusunan skripsi 

ini, sehingga menjadi lebih baik lagi; 

5. Bapak Drs. Sarwoko, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terima 

kasih atas segala bantuannya selama ini; 

6. Segenap dosen pengajar Jurusan Ilmu Komunikasi khususnya dan seluruh 

karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, terima 

kasih atas ilmu pengetahuannya yang telah diberikan kepada penulis serta 

kerjasamanya selama ini; 

7. Kedua orangtua, Bapak Abdillah dan Ibu Kiswati yang selalu mendo’akan 

penulis dalam setiap sujudnya, dalam setiap tetes air mata dan keringat yang 

tertumpah, atas semua kesabaran, kasih sayang yang tak terbatas yang 

membuat penulis merasakan cinta, kebahagiaan dan kehangatan serta 

keyakinan untuk meraih cita-cita. Serta kakak dan adik tercinta, Lekat 

Suhendri dan Arip Saputra yang telah memberikan do’a dan dukungan yang 

tak terhingga kepada penulis; 

8. Para guru di SD Negeri 2 Waringinsari Timur, Kecamatan Adiluwih, 

Kabupaten Pringsewu, yang menjadi informan dalam penelitian ini, Ibu Titik 

Subaryanti, Ibu A. Suwarni, Ibu Supriyanti, Ibu Esti Nur Fatimah, Bapak 

Sukani, Ibu Suprihatin, dan Bapak Imam Sanyoto selaku Kepala Sekolah SD 

Negeri 2 Waringinsari Timur. Terima kasih karena telah bersedia 

diwawancarai Penulis dalam mencari data demi terselesaikannya skripsi ini; 



9. Teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2010. Terima 

kasih buat kebersamaannya selama ini. Terima kasih juga untuk dukungan, 

semangat dan batuan yang telah diberikan kepada Penulis; 

10. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang dengan 

sengaja atau tidak sengaja telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. 

11. Untuk Elsa Puji Rahmawati, terima kasih telah membantu serta memberi 

semangat kepada Penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. 

 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi 

sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat. 

 

 

 

Bandarlampung,      Juni 2014 

Penulis, 

 

 

Ependi Arianto 


