
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SANWACANA 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Puji syukur yang tiada terkira penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena 

berkat, rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang 

berjudul “Pengaruh Rubrik “Menuju Pemilu 2014” Pada SKHU Tribun 

Lampung Terhadap Minat Pemilih Pemula Untuk Berpartisipasi Dalam 

Pemilihan Umum 2014 (Studi Korelasi Pada Pemilih Pemula Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Komunikasi Mahasiswa Angkatan 

2011-2013 Universitas Lampung)Adapun maksud dari penulisan skripsi ini 

adalah sebagai salah satu syarat dalam upaya untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu 

Komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung . 

 



Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas 

dari berbagai hambatan dan kesulitan, namun dapat teselesaikan dengan bantuan 

dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis megucapkan  

rasa hormat dan ucapan terimaksih kepada: 

 

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

diberikan kepada hamba. Terimakasih telah menciptakan umat manusia 

dengan akal sehingga bisa digunakan untuk menuntut ilmu sehingga bisa 

berbuat baik kepada sesama umat manusia. 

2. Nabi Muhammad SAW. atas keteladanannya dan senantiasa kusampaikan 

kerinduan yang tak terbatas kepadamu. 

3. Kepada Ibuku tersayang Ibu Hj.Siti Usriah yang selama ini telah 

meluangkan waktunya untuk selalu memberikan dukungan dan doa kepada 

anaknya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dan  menjadi sarjana, ibu 

yang hebat yang bisa menjadi panutan untukku nantinya, ibu yang hebat 

yang bisa menghadapi segala masalah dengan penuh rasa sabar, ibu yang 

tak pernah kenal lelah untuk mendoakan anak-anaknya, ibu yang tak kenal 

lelah untuk memberikan senyum kepada anak-anaknya meskipun 

pikirannya tidak hanya memikirkan satu masalah saja. Maaf jika anak 

gadismu ini belum bisa memberikan yang terbaik saat ini tapi adek akan 

berusaha buat ibu selalu bangga dan bahagia. Terima kasih ibu, telah 

menjadi ibu yang luar biasa bagi anak-anakmu. Adek sayang ibu. Mungkin 

tidak cukup hanya dengan kata-kata ini adek mengucapkan terimakasih, 



adek akan mencoba berusaha yang terbaik untuk membalas semua jasa-

jasa ibu. I love you mom ! I’ll try my very best ! 

4. Kepada Alm. Bapak Hi. Drs. Usman Anwar yang sudah menjadi ayah 

terhebat sepanjang hidupnya. Disepanjang hidupnya beliau merupakan 

seseorang yang bisa mengayomi anak-anaknya, menyayangi anak-

anaknya, mendidik anak-anaknya dengan caranya sendiri sehingga 

menjadi anak yang sholeh dan sholehah. Hampir 4 tahun kepergianmu 

sungguh terasa ada yang beda dalam keluarga kecil kita, kenangan 

bersamamu selalu menghampiri anak gadismu yang kini sudah memasuki 

jenjang perguruan tinggi dan mendapatkan gelar sarjana. Sosok seorang 

ayah yang selalu aku banggakan yang selalu aku rindukan. Maafkan anak 

gadismu ini jika belum membahagiakan engkau disana, adek akan selalu 

mendoakan bapak disana Insha Allah adek akan buat bangga bapak disana, 

buat bangga ibu, mamas dan semua yang adek sayang. Adek kangen 

bapak. Adek sayang bapak. Tidak cukup hanya dengan kata-kata 

menggambarkan bagaimana sayangnya adek sama bapak, rindunya adek 

kepada bapak, rasa terima kasih adek kepada bapak, adek akan berusaha 

untuk menjadi kebanggaan keluarga kecil kita pak. Adek sayang bapak. I 

miss you so bad, i love you my hero! 

5. Kepada kakak laki-laki satu-satunya pengganti posisi ayah di keluarga 

kecil ini adalah Agung Prasetiawan, S.E yang selalu memberikan kasih 

sayangnya kepada adik bungsunya. Terima kasih banyak telah menjadi 

kakak yang terbaik bagi adik kecilnya ini. I love you big bro ! 



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

Politik Universitas Lampung. 

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

Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  

8. Bapak Drs. Sarwoko M,Si selaku Pembimbing Akademik. 

9. Bapak Ahmad Rudy Fardiyan, S.Sos, M.Si selaku Ketua Penguji serta 

Pembimbing, terimakasih atas segala bimbingan, masukan, saran, 

kesabaran dan waktunya yang telah diberikan kepada saya selama 

penelitian dan penyusunan skripsi ini. 

10. Bapak Toni Wijaya, S.Sos, M.A selaku Dosen Pembahas yang telah 

meluangkan waktunya serta masukan, kritik, dan saran perbaikan yang 

sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini. 

11. Seluruh  Staff Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Lampung, yang telah 

memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis kelak dalam 

menghadapi dunia kerja. 

12. Sahabat-Sahabat luar biasa, sahabat-sahabat seperjuangan mulai dari 

perjuangan propti, perjuangan kuliah, perjuangan skripsian, perjuangan 

bimbingan skripsi, perjuangan jalan-jalan bareng, perjuangan kisah cinta, 

perjuangan alay-alay masa kini dan perjuangan-perjuangan lain yang 

mungkin akan menghabiskan berlembar-lembar untuk menjelaskan itu 

semua. Kita menyebutnya persahabatan ini dengan Wacana Group 

terkadang Pance Group. Member dari Wacana Group adalah  Siti Fatimah 

dia merupakan teman seperjuangan kuliah mulai dari propti, berikutnya 

ada Dina Ulia yang merupakan teman seperjuangan dari satu sekolah saat 



SMA dan teman satu perjuangan bimbingan skripsi bareng Pak Rudi, 

berikutnya Leni Destia Edward teman seperjuangan (niat) debut yang pada 

akhirnya tidak debut-debut, berikutnya Fitria Hani Aprina teman 

seperjuangan nontonin Running Man waktu ke Jakarta main bola bareng 

PJS, berikutnya ada Amalia Nurdin a.k.a Sumi teman seperjuangan 

judesin orang yang pada akhirnya keracunan Chanyeol EXO, ada Hesty 

Prihastuti yang juga sama keracunanya sama Sumi mereka berdua 

keracunan EXO, terus ada nyonya ghibah lovers yang virusnya udah 

menyebar kemana-mana the one and only sumber ghibah sejagat raya 

Emirullyta Hardaninggar a.k.a Sist Ata, terus ada Oemar Madri Bafadhal 

yang merupakan teman yang memiliki kedekatan tertentu dengan 

seseorang bernama M.Hafiz Wiratama yang dimana biasa dipanggil Ojan, 

Ojan merupakan seseorang yang sangat dekat dengan Oemar jadi mereka 

kemana-kemana selalu berdua layaknya soulmate yang tidak bisa 

dipisahkan, selanjutnya ada alay brother namanya Pratama Dio Ananto 

entah dari mana bisa dipanggil alay brother sama mas satu ini, dan ada 

Imam Mubaraq yang (katanya) memiliki aura aura tertentu sehingga bisa 

memikat wanita, dan yang terakhir ada Yunardi Hasan K.S a.k.a Adi Pato 

yang tiba tiba menghilang dari wacana group. Aku cinta kalian. Aku 

sayang kalian. Please group ini jangan pernah musnah ! Sesungguhnya 

kalo mau dijabarin satu-satu bakal panjang cerita jadi dibikin singkat 

lagian bingung jugaan mau describe say thanks seperti apa lagi, kalo mau 

versi panjang request ke penulisnya langsung ya. ! one thing for sure, 

you’re all the best partners in crime ! 



13. Kepada Reza Novembri Tareza, seseorang yang dikenal pertama kali pada 

tanggal 18 Mei 2014 dan akhirnya menjadi seseorang yang sangat dekat 

dan panggilan kesayangannya adalah Ahjussi. Terima kasih untuk 

semuanya, terima kasih sudah selalu mau menemaniku menunggu dosen, 

terimakasih sudah mengajarkan banyak hal yang tidak aku ketahui dalam 

kehidupan ini terima kasih selalu menemani pokoknya terima kasih. Make 

me your radio, Turn me up when you feel low ! Semangat terus ya ahjussi ! 

segitu aja yah, nanti kao mau versi lengkapnya private aja via whatsapp 

atau LINE hehehe.  

14. Kepada Running Man, SHINee, EXO, BangtanBoys, Girls’ Generation, 

dan semua hallyu star yang termasuk dalam bias saya dan juga playlist 

kehidupan saya, saya ucapkan terima kasih banyak sudah menemani hari-

hari saya dengan lagu-lagu yang sangat membuat saya terhibur ketika 

sedang suntuk. Untuk Running Man, terima kasih banyak untuk kelucuan 

kelucuan yang menghibur ketika ditonton waktu saya sedang badmood 

dan juga terimakasih sudah datang ke Jakarta untuk Asian Dream Cup dan 

menjadikan Lee Kwang Soo “Asian Prince”, untuk member SHINee 

terima kasih sudah meluangkan waktunya ke Indonesia pada 22 Juni 2014 

sehingga saya bisa melihat kalian tampil dengan luar biasa spektakulernya, 

untuk EXO terima kasih juga sudah meluangkan waktunya ke Indonesia 

tapi saya tidak dapat hadir special untuk member termuda, EXO Oh Sehun 

maaf nuna ga bisa liat kamu perform, semoga cidera kakinya cepet 

sembuh ya. Saranghae Oh Sehun ! you’re the cutest ! Untuk BangtanBoys 

terimakasih lagu lagunya sangat amat enerjik sehingga membuat aku 



selalu semangat dan untuk leadernya semoga makin cute dan berkharisma. 

Untuk Girls’ Generation eonniedeul kalian luar biasa cantiknya, Taeyeon 

Eonnie semoga makin cantik dan langgeng dengan EXO Baekhyun. Untuk 

K-Drama terimakasih sudah menemani hari-hari saya. Untuk versi panjang 

silahkan request. 

15. Dan terakhir seluruh teman-teman Ilmu Komunikasi 2010, 2011, 2013, 

2014 dan angkatan-angkatan baru selanjutnya.  

16. Untuk semua pihak yang telah mendoakan saya dalam doanya, untuk 

semua pihak yang telah memberikan saya pelajaran-pelajaran berharga 

baik secara langsung ataupun tidak langsung, untuk semua apresiasinya 

terhadap saya, untuk semua simpati dan empatinya terhadap saya kepada 

siapapun itu saya ucapkan terimakasih banyak. Itu semua merupakan 

pelajaran berharga.. 

 

Seluruh pihak-pihak lain yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang 

tidak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga Allah S.W.T membalas seluruh 

ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi 

ini bermanfaat. 

BandarLampung, 02 Oktober 2014 

Penulis, 

 

 

Ani Annisa Lasmah 

 

 
 


