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Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT berkat rahmat-Nya sehingga 

penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul Analisis Pola Komunikasi 

Kelompok Dalam Penguasaan Teknik Gerak Tari Tradisional Pada Anak (Studi Pada 

Sanggar Tari Sasana Budaya Bandar Lampung). Penulis menyadari tanpa bantuan 

dari berbagai pihak, skripsi ini tidak mungkin terselesaikan. Dalam kesempatan ini, 

penulis menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada : 

1. Allah SWT. atas segala kebesaran, kuasa, kesempatan serta petunjuk yang 

diberikan. Engkau lah Rahmatan lil Alamin. Serta Nabi Muhammad SAW. 

Semoga kami bisa meneladani akhlak dan perbuatanmu. 

2. Untuk ayah M. Haika, BE., ayah terhebat di jagat raya. Segala yang ayah 

lakukan dari saya kecil hingga sekarang, tanpa hentinya terhatur kata terima 

kasih atas kasih sayang, doa serta perhatianmu. Semoga anakmu ini bisa 

menjadi apa yang diharapkan serta menjadi kebanggaan di hari tuamu. Untuk 

ibu Rani Junaida, S.IP., ibu tangguh nan cantik se Indonesia Raya. Aku tahu 

doa-mu tak putus dan tiada henti. Terima kasih ibu, semoga aku bisa menjadi 

harapan dan pengharapanmu. Bisa membahagiakan dan mensejahterakan 

hingga dipenghujung usiamu. Annesya Novrika Anggraini, S.E. Terima kasih 

dukungan moral serta finansial selama ini. Semoga kita berdua sehat dan 

sukses. Serta menjadi kebanggaan orangtua. 



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

Ilmu Politik Universitas Lampung. 

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

Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 

5. Ibu Andi Windah, S.I.Kom, MComn&MediaSt., selaku Dosen Pembimbing 

yang telah meluangkan banyak waktu, memberikan banyak sekali masukan, 

saran serta bimbingannya. Bapak Toni Wijaya, S.Sos, MA., selaku Dosen 

Penguji yang telah bersedia membahas skripsi dan meluangkan waktunya. 

Dengan sabar membimbing, memberi masukan, saran, kritik serta selalu 

membantu penulis. 

6. Keluarga besar Sanggar Sasana Budaya Bandar Lampung. Kak Andi dan Mba 

Indah. Serta delapan informan penari anak Anindya, Sattiya, Adelia, Jemima, 

Yeni, Rheasilva, Nirbita dan Amelia. 

7. Seluruh staff, administrasi dan karyawan FISIP Unila, khususnya Jurusan 

Ilmu Komunikasi yang telah banyak membantu penulis. 

8. Keluarga besar di Metro, Gunung Sugih, Bandar Lampung dan Bekasi. Untuk 

semangat dan doa yang diberikan. Buat Yayik Nooh, Tante serta Om, sepupu-

sepupu Arifa Mega Putri, Anida Masila, Gita Amelia, Winda Armalia, Erviza 

Feby, Fitra Aditya, Indra Budi, Nico Kurnia.. 



9. Triadi Noviansyah Siregar. Terima kasih untuk menjaga saya selama kuliah. 

Menemani kemanapun saya pergi dan membantu proses skripsi hingga 

selesai. Semoga kamu cepat menyusul dan kita bisa sukses bersama. To be 

right me and you as ‘we’ is far from easy. Keluarga Siregar. Tante Juna, Cece, 

Nenek, Uncu yang kasih semangat untuk segera wisuda. Adik-adik manis nan 

super Raja, Reza, Alel dan Abay. Terima kasih atas kehangatan keluarga 

kalian. 

10. Keluarga Sanggar Kartini Club. Bunda Candra, Mba Ajeng, Mba Ayu dan 

Lina. Teman dan penari senior yang juga turut memberikan semangART Kak 

Ucil, Mba Nova, Ayu Silvia, Mba Sisil, Mba Ning. 

11. Sahabat-sahabat SD-SMP. Fina, Miranti, Mentari, Hanna, Devi, Dyta, Arnet, 

Mahasti, Rendra, Erdit, Gindha dan Riyan. Sahabat SMA. Yunice, Tyas, 

Ridha, Dafi, Risky dan Fery. Terima kasih atas doa dan semangatnya. Peluk 

dari jauh! 

12. Kakak tingkat Komunikasi. Kak Momon (Ghufron), Kak Boengky, Kak Mia, 

Kak Dendi dan seluruh senior. Para favorite Kom10. Siti Fatimah (Terima 

kasih semangat dan canda tawanya selama ini. Manusia yang bisa tau selain 

Leni, kalo gw lagi ‘unmood’. Yuk jangan nyerah, kamu juga pasti bisa Cips!), 

Leni Destia Edward (Super multi talented. Nyanyi oke, nari oke, acting oke. 

Manggil cici, cici, cici dengan manja. Buruan skripsi jangan males! Biar bisa 

debut.), Dina Ulia (Ratu kreatif, jago gambar, bersuara unik nan khas- 



kaya bidadari surga dan selalu perfectionist. Terlalu baik jadi orang dan sabar 

banget sama gw. Pokoknya Dina bisa, pasti bisa. Jangan nyerah.), Ani Annisa 

Lasmah (Miss Korea, all k-pop, dvd berjalan. Apapun itu dia berbakat jadi 

penyanyi. Smart, tapi rada jutek walaupun sebenernya dia baik dan royal 

sekali. Primbon jelek terhadap yang kribo-kribo. Ciye kompre!.), Hesty 

Prihastuti (Nyonya moody. Bete dikit kena semprot. Tapi hatinya made in ibu 

peri. Baik banget dan sabar sekali karena udah jadi penolong gw pepancean 

urus syarat-syarat kompre yang sealaihim tanpa ngeluh. Semangat nyah, 

November kan ya? Ayolah?), Amalia Nurdin (Suara nyaring, tapi gw selalu 

dibuat ngakak sama anak ini. Mak lo juga semangat, gak ada yang gak bisa. 

Terus dikerjain biar kita wisuda bareng.), Fina Yulanda (Si kurus tinggi. 

Semangat ya dul, hasil keliling kita ngitarin Sukarame dan berurusan dengan 

para bocah metal itu jangan sampe sia-sia. Go wisuda go!), Pratama Dio 

Ananto (Laki-laki baik calon uztad. Nolong tanpa pamrih selalu buat tenang 

dan menenangkan. Ngajarin ilmu agama sekaligus ilmu aneh. Hehe. Cepet 

kerjain sekelik. Biar langsung ta’aruf sama ukhti idaman.), Oemar Madri 

Bafadhal (Omes. Yang kribo-kriwel. Melankolis. Cowo branded, super hi-

tech, baik dan selalu kasih obrolan ringan tapi smart. Langgeng sama etong 

ya. Buru wisuda biar bisa nikah muda.), M. Hafiz Wiratama (Apa ya jan, hal 

paling lucu pas lo adu nyolot sama Sumi itu menarik banget. Gak berenti 

ketawa. Semangat jan, bentar lagi kelar.), Imam Mubaraq (Ciye Imam ciye. 

Suka buat skandal ya sama wanita-wanita. Hayo kalo suka sama temen gw 

jangan setengah-setengah. Haha. Thanks yam mam, udah bantuin gw. 



Pokoknya semangat kuliah dan skripsinya. Ada jalan disetiap kemauan.), 

Yunardi Hasan (Wah Adi kan aye bilang Kesbang dulu bang. Haha. Pokoknya 

apapun itu jangan nyerah duluan ya. Tantangan pasti selalu bisa ditaklukan. 

Semangat di, pasti selesai.), Emirullyta Harda Ninggar (Hai Ata, terima kasih 

untuk ghibahan-ghibahan yang suka buat ketawa jumpalitan. Semangat ya ta, 

film aja dianalisis apalagi perasaan doi? Hehe!), Putri Baiq, Tita, Shinta, 

Beatrixc, Obit, Dewi, Rina, Vie, Tia, Deka, Putri, Atode, Waskito, Aji, Adi, 

Sigit, Pandu, Ardika, Ahong, Azul (Kaka Micky), Jerican, Jeri Pratama, 

Chandra, Kak Adit serta anak-anak lain yang gak disebut terima kasih untuk 

semuanya. 

13. Teman-teman Wisma Juwita. Noni Yulia Marna, Kak Fani, Kak Erin, Muti si 

k-popers, Siti si lugu, Febe, Made, Kadek. 

Dari semuanya, penulis mengucapkan sanjungan terima kasih serta juga maaf dengan 

semua kekurangan dan kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga Allah SWT. selalu 

melindungi, merekatkan, menjaga ikatan persahabatan dan persaudaraan kita, serta 

memberikan kebaikan di setiap hela nafas hingga akhir nanti. Amiinnnn… 
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