
 

 

 

SANWACANA 

 

Alhamdulillahhirobbil’alamin. Segala puji dan syukur penulis hanturkan 

kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan berkah dan karunia-Nya lah penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktunya sesuai dengan harapan penulis 

dengan judul “Pengaruh Kesenjangan Digital Terhadap Literasi Internet 

Guru SMK Swasta Di Kota Bandarlampung (Studi pada Guru SMK Swasta 

di Kota Bandarlampung)” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar 

Sarjana Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini 

tak luput dari kesalahan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, 

penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan yang 

lebih baik lagi nantinya. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat 

dikemudian hari. 

 

Berbekal pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, tanpa adanya 

bantuan,dukungan, motivasi, dan semangat dari berbagai pihak yang terlibat 

dalam penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan. Dalam 

kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih 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, untuk segala keramahan, kesabaran serta keiklasannya 

mendidik dan membantu mahasiswa selama ini. 



3. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si selaku Pembimbing yang telah 

memberikan bimbingan kepada penulis serta bersedia memahami 

ketidak mengertian penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.  

4. Bapak Drs. Sarwoko, M.Si selaku pembahas yang telah banyak 

memberikan arahan dan masukan kepada penulis. Penulis ucapkan 

terima kasih atas kebaikan Pak Woko. 

5. Ibu Dhanik Sulistyarini, S.Sos., MComn&MediaSt, selaku sekretaris 

jurusan Ilmu Komunikasi, Ibu Nanda Utaridah S.sos, M.si., selaku 

dosen pembimbing akademik penulis dan seluruh jajaran dosen FISIP 

Universitas Lampung khususnya jurusan Ilmu Komunikasi yang telah 

memberikan ilmu dan pengetahuan bermanfaat selama penulis menuntut 

ilmu di jurusan ini. 

6. Kepala SMK 2 Mei, Kepala SMK Arjuna dan Kepala SMK Dharmapala 

yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan 

penelitian. 

7. Mamah, Papah dan Adik Asti kesayanganku, terima kasih untuk seluruh 

kasih sayang, doa dan pengorbanannya. Mungkin kata terima kasih 

tidaklah cukup untuk kuberikan kepada kalian tapi yang pasti wiwi akan 

terus berjuang untuk mamah, papah, asti demi semuanya. Semoga Allah 

SWT selalu memberikan kesehatan selalu untuk kita agar kita bisa 

merasakan kebahagia ini sampai kapanpun. 

8. Keluargaku di lampung Om Yadi, Mama Tara, Bude Ninik, Adik Dimas 

dan Mbak Tasya. Beribu terima kasih dewi ucapkan untuk doa dan 

kasih sayangnya. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan 

keikhlasan kalian semua (Om Yadi, Mama Tara, Bude Ninik). Tidak 

ada sedikit pun penyesalan pada diri dewi selam 4 tahun tinggal disini, 

banyak sekali pengalaman dan pelajaran berharga yang dewi dapatkan 

selama tinggal di lampung. Maaf jika selama ini dewi sudah banyak 

merepotkan dan menyusahkan.  



9. Keluarga besarku : (om yadi, tante tara, mbak putri, mbak vita, dimas) 

(om ferry, tante ajeng, iqbal, irfan) (om nino, tante ayu, adit galih) (om 

roy, tante pau, ferra, amel) (ami najib, tante yuli, aman, amin, iman) (om 

candra, tante bena, lyra, ical) dan seluruh keluarga lainnya terimakasih 

atas segala dukungannya, tanpa doa dan semangat dari kalian semua, 

mungkin dewi/alif bukanlah apa-apa, insya allah sukses ini karna doa 

kalian. 

10. Sahabat kesayangan yang udah kayak Adik sendiri (Adik tiri ya tapi lo 

haha) Annisa Yudiana calon S.Ikom juga, makasih buat semangat dan 

doa nya yaa cuy. Raih sukses itu nis!!! Kita raih bareng-bareng. 

11. ~Ometku tercinta pake banget (rina) makasi ya met buat segalanya, 4 

tahun temenan selalu sabar ngeladenin gw yang sampe sekarang gak 

mau bawa rotom (gak punya sim), udah mau ngertiin gw yang super 

cuek, kedekatan kita berawal dari hilangnya kunci rotom lo (kayaknya 

ini pertanda), disaat rambut lo masih kayak rian d’massiv sampe 

sekarang kayak dijayellow gw tetep love bgt sama you,  pokoknya cuma 

1 pesen gw (kurangin moody-nya, dunia kerja makin keras met). 

~Sekbid Advertising paling keren sebandar-lampung dan bukan bucin 

(aked), alig ked tanpa lo kali gw adalah jomblowati paling menyedihkan 

disini, tapi karna lo gw ada temennya hahaa, makasi ya ked udah mau 

temenan sama gw, udah mau jadi sekbid gw, udah mau gw susahin, 

kadang bingung terbuat dari apa otak lo itu, semua informasi mulai dari 

yang baik-baik sampe yang gak baik-baik lo tau semua! gw yakin saat 

gw balik ke lampung (maen) rumah makan ayam bakar lo udah jadi 

restoran terkenal. ~Ibu ketua kelompok sekaligus owner zetimeshop 

(atia) mulut paling pedes dan paling kostip ya cuma lo, semua ucapan lo 

pasti “jadi” hahaha, banyak bgt wacana lo awas aja kalo lo gw tunggu di 

jkt trus malah gak ada! Makasi ya atia udah ngangkat gw sebagai wakil 

ketua, makasi buat segalanya keluh kesahnya. ~Unyuk si Jilbabers, 

hijabers, jilbobs paling oke sebandar-jaya (mpit) semangat dan kemauan 



lo adalah panutan gw, lo paling semangat dalam pengerjaan skripsi, 

lulus paling cepet  (mungkin lo kebelet kawin haha) lo juga temen 

pertama gw, pertama kali menginjakan kaki di lampung dan masuk 

kuliah dia unila yaa lo itulah orang yang pertama kali jabatan sama gw. 

~Model cantik yang kekurangan tulang idung (mput) ciss gw saranin 

kurangin mengkonsumsi micin, dari pada makin lama makin pinter kan 

kerok! Makasi ya cis udah mau setia ngaterin pulang, lo adalah orang 

paling gampang yang kena sirep gw dikala yang lain udah punya ilmu 

kebal haha. Gaissss part paling sedih dalam hidup gw sampe saat ini, 

yaaaa pas gw ngetik sanwacana buat kalian ini (ngetik sambil nangis), 

karna gw tau gw bakal lulus dan balik lagi ke habitat asal (baca:jakarta). 

Jangan lupain pertemanan kita ini ya gais, gw sayang kalian lebih dari 

apapun, kita semua harus jadi orang sukses dan nikah sama orang 

sukses. AMIN (kalo nikah jangan lupa kain seragam buat gw) 

12. Buat temen-temen satu manajeman deka, dwi, jerry, rina, hafiz, hesti, 

dendi, mbak susan, kak fendi, mbak balqis, esy, terima kasih untuk 

sharing dan berbagi dalam pengerjaan skripsi, semoga kedepannnya kita 

akan selalu berbagi kepada pada orang lain, jangan pelit ya. 

13. Seluruh teman-teman komunikasi 2010 terima kasih buat kuliah bareng 

nya selama ini. Ardika semangat buat jobs dan skripsinya, makasih ya 

ka buat semua kepuasannya | Ahong lo itu out of the box, inget 

kesempatan hidup lo kedua kali ini solat jangan ditinggalin | Obi buruan 

lagi kelarin itu skripsi trus lamar gw haha | Wan Azul jangan lupa 

undangan nikah harus sampe ke gw | Pandu seorang cowo yang 

rambutnya lebih bagus dari gw | Shinta - Atod dua maut hebat yang 

super hits kalian super | Ojan (hafiz) jangan pernah berubah jan, jadilah 

ojan yang dulu pertama kali gw kenal, gw tau lo itu baik banget jan, tp 

kadang suka nyebelin huff. | Cay (cahya) gw gak tau lo sekarang 

dimana, tp yang jelas makasi ya cay buat kebaikannya | Dio, Imam, 

Umar, Bang Adi, Aji, Sigit semangat buat kalian jangan putus asa! 



Putus cinta gpp haha | The Bianglala gengs Ester, Uffa, Mbak Finda, Ms 

Oyo, Bogi, Cincun, Ika kalian ternyata seru kapan-kapan ajak gw 

ajojing yah haha  | Hani, Leni, Siti, Dina, Ani, Sumi, Fina, Beatrix, Ata 

dan seluruhnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih 

buat segalanya, buat semangat yang diberikan setiap harinya. 

14. Buat geng korpri xendra, ridho, dede kalian orang-orang hebat yang 

mungkin gak keliatan hebat, jangan males lagi buruan kelarin urusan 

kampus, jangan bakar sampah mulu, mending kerjain skripsi haha.  

15. Adik-adik komunikasi angkatan 2011, 2012, 2013, 2014 dst terima 

kasih buat motivasi dan perhatiannya selama ini. Ini adalah jawaban dari 

pertanya kalian “kapan lulus wed?”. Sorry gw LULUS duluan, kalian 

lulus bareng adek tingkat kalian aja sana hee-hee.  

16. Semua kakak-kakak komunikasi terima kasih bimbingannya selama ini, 

atas segala masukan dan bantuannya. 

17. Keluarga besar HMJ Ilmu Komunikasi UNILA yang telah memberi 

pengalaman berharga dan pertemanan yang sangat berarti. Sukses selalu 

buat  HMJ Ilmu Komunikasi Unila! 

18. Teman-teman KKN Desa Bandar Dewa Tubaba (The Gragas) leni, 

putri, nabila, mbak anggun, tia, verra, yuk sari, yudi, rian maksih buat 

satu bulan yang mengesankan, semangat buat kalian skripsinya. 

19. Semua teman-teman SD, SMP, SMA penulis. 

20. Serta kepada anda yang membaca skripsi ini, semoga dapat berguna dan 

bermanfaat bagi anda dan yang lainnya. 

 

 

Penulis,  

  

 

Dewi Alifia Febrianti

  


