
 

 

SANWACANA 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah   

memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya di setiap perjalanan hidup dalam 

menempuh pendidikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul “PENGARUH KEBIASAAN MENONTON TAYANGAN KOREAN POP  

(K-POP) TERHADAP PENAMPILAN REMAJA” sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di 

Universitas Lampung. 

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan bimbingan, 

motivasi serta dukungan kepada penulis. Atas segala bantuan yang diterima, 

dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya 

kepada: 

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

dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 

2. Bapak Drs. Susetyo, M.Si., selaku Ketua Jurusan Sosiologi, terima kasih 

banyak telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran serta 

mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di Universitas 

lampung. 



3. Ibu Dra. Anita Damayanti, M.H., selaku pembimbing utama, terima kasih 

yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, motivasi, waktu dan 

kepercayaan diri yang ibu berikan dalam proses penyelesaian skripsi ini. 

4. Bapak Drs. Pairul Syah, M.H. selaku pembahas dosen, terima kasih 

banyak atas segala saran, masukan dan bimbingan selama menjadi 

mahasiswa dan selama proses penyelesaian skripsi ini. 

5. Terima kasih banyak kepada seluruh dosen-dosen Sosiologi yang telah 

banyak memberikan ilmu dan inspirasi besar dalam hidup penulis, Ibu 

Endry, Ibu Anita, Ibu Paraswati, Ibu Dewi, Ibu Erna, Ibu Vivit,  Ibu Yuni, 

Pak Abdul Syani, Pak Ben, Pak Bintang, Pak Gede, Pak Ikram, Pak 

Suwarno, Bung Pay, Pak Usman, Pak Fahmi, Pak Gun. Terimakasih untuk 

setiap pengetahuan dan motivasi baru yang penulis peroleh setiap harinya 

selama kuliah. 

6. Papaku tersayang yang telah banyak berkorban disetiap tetesan 

keringatnya demi tercapainya keberhasilanku untuk meraih gelar sarjana. 

Terima kasih atas semua pengorbanan, curahan kasih sayang dan didikan 

papa selama ini sehingga aku mampu untuk mandiri. Lovee u paaa….. 

7. Mamaku tercinta yang selalu menasihatiku dan memberikan kasih 

sayangnya kepadaku. Terima kasih untuk semua do’a dan dukungannya. 

Terima kasih juga karena selalu memberikan semua yang terbaik untukku. 

Lovee u maa….. 

 

 



8. Adik-adikku tersayang Putra Deba Devara dan Prisyilla Deba Devallen 

(Vallen ucrit), terima kasih atas semua bantuan dan semangat yang selalu 

kalian berikan untuk ayuk. Walaupun kadang kalian itu ngeselin, 

ngebetein tapi tetep selalu ngangenin dan selalu buat ayuk tersenyum 

dengan tingkah manis dan konyol kalian (^_^). Semangat sekolahnya terus 

berprestasi semoga sukses dan bisa menjadi anak yang membanggakan 

kedua orang tua dan keluarga. Amin…..   Sayang kaliaannn ….. (^_^) 

9. Nenekku tersayang yang tiada henti selalu memberikan support dan 

doanya untuk keberhasilanku. 

10. Kepada seluruh keluarga besarku Nyai, (alm) ya’i, Datuk, Om Didit, Tante 

Ina, Keluarga besar Letda H. Amir Bakrie, Keluarga besar H. Zainuddin, 

Keluarga besar Letkol Hasan Effendi dan Sepupu-sepupuku semuanya 

yang tiada henti-hentinya memberikan semangat terima kasih atas doa dan 

dukungannya. 

11. Seseorang yang selalu mengisi hari-hariku Reko Nopratama, baik suka 

maupun duka, baik senang maupun susah. Yang selalu mendengarkan 

curahan hatiku disaat aku galau, lelah, bingung, selalu menasihatiku dan 

memberikan solusi terbaik hingga aku bisa melewati semua ini. Selalu 

sabar menghadapiku, selalu membantuku, dan selalu memotivasiku 

dengan penuh rasa bangga terima kasih atas semua yang telah engkau 

lakukan dan berikan untukku selama ini.  Terima kasih………… 

Chaquw RN 130808 (^_^) 

12. Tante Lenny, Om Resmen, dan d’ Dian terima kasih semua atas do’a dan 

dukungannya. 



13. Sahabat-sahabatku yang selalu menemani setiap langkah ini, memberi 

inspirasi, canda tawa. Yessy dan Heppy, terima kasih teman……. 

Terima kasih untuk persahabatan ini yang +- 3,5 thn ini telah memberi 

kenangan-kenangan yang gag terlupakan. Kegilaan kita, kekonyolan kita, 

kekompakan kita, kebersamaan kita, susah senang, canda tawa, semuanya 

sangat berkesan. Tq a lottt Yessy untuk kejadian memalukaaann tanggal 

29 Jan ’14 itu.. konyoolll hahahahaahaa... 

Ingettt janji kita beberapa tahun ke depan temaaannn heheheehe (^_^) 

Sayaaangggg kalian…dan pasti bakal kangen kalian bangettttt (T_T) 

14. Untuk si putih BE 4779 NL hahahaahha…Makasih si putih yang gag 

pernah lelah nganterin 3 cewe kece ini kemana-kemana. Banyak banget 

moment dan kegilaan yang gag terlupakan bersama si putih… 

Makasih juga Si Apple, Si pink, dan Si hitam… 

15. Sosiologi 2010... Dessy, Herlin, Welly, Yetty, Sakina, Lessy, Delsy, Githa, 

Shella, Nanda, Rara, Chelly, Dian, Hana, Hesti, Hanif, Astri, Nissa, Putri, 

Papau, Muthia, Nona, Jani, Yeksi, Mona, Destri, Ayu, Mb Ayu, Aulia, 

Jessy R, Arif, Bayu, Hendra, Gerry, Aziz, Emmil, Ardi, Pandu, Cileng, 

Zaky, Ozy, temen-temen SOS ’10 semuanya maaf gag bisa nyebutin satu 

persatu.. 

Terima kasih untuk do’a, support, bantuan dan untuk pertemanan ini… 

16. Teman-teman KKN Bangun Rejo, Yulia, Apit, Muthia, Ditha, Mba Ya’i, 

Ichan, Marwan, Ijon, K’ Idon. Terimakasih untuk kebersamaan kita, 

kekompakkan kita.  

 



Yulia dan Apit…… 

Terima kasih untuk 40 harinya di sana. Kekompakan kita, canda tawa, 

kebersamaan, susah senang, semuanya kita lewati bersama.  

40 hari di sana gag kan pernah terlupakan bersama kalian. Hingga detik ini 

kita masih tetep kompak walupun jarang ketemu. 

17. Semua teman-teman, saudara-saudara, yang tidak bisa disebutkan satu 

persatu, makasih atas bantuan dan doanya. 

18. Seluruh pihak yang berperan besar dalam perjalanan penulis mencapai 

semua ini, penulis ucapkan terimakasih syukron jidan... 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, penulis 

mohon maaf dan semoga skripsi ini dapat diterima di masyarakat. Harapan 

penulis semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan informasi untuk 

seluruh pihak. Semoga kita semua selalu dalam lindungan-Nya dan senantiasa 

menjadi orang-orang yang istiqomah berada di jalan-Nya. Amin. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

           Bandar Lampung,  5 Februari 2014  

           Penulis, 

 

                                                                      Putri Deba Desiani 

 


