
 

 

 

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 “Bias Gender Pada Adopsi Internet Oleh Guru SMK Swasta 

di 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 arahan dan bimbingan kepada penulis serta bersedia 

memahami ketidak mengertian penulis dalam proses penyusunan skripsi 

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

jurusan Ilmu Komunikasi dan pembahas skripsi saya. Terimakasih atas 

masukan yang ibu berikan. 

5. Ibu Anna Gustina S.Sos, 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 Bandarlampung, Kepala SMK Arjuna 

Bandarlampung dan Kepala SMK Dharmapala Panjang yang telah 

memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian. 

7. Yang setia bersamaku meski terkadang aku lupa kau dimana, yang 

tersenyum melihat kebahagianku, yang selalu khawatir keadaanku, yang 

mengusap kepalaku dengan kasih sayang, yang selalu menatapku 

dengan bangga, yang sabar mendengar ceritaku, yang tidak berhenti 

mendoakanku, terimakasih Mah, Pah. Terimakasih juga buat adiku 

tercinta aik dan alin,  kita terus jadi tim yang kuat ya. 



8. Terimakasih buat ce anggin, ce inggit, abang, ayah, dan alm umi, dan 

semua keluarga besar, saya akan bekerja lebih keras lagi demi kalian. 

9. Temen SD, SMP ( Pradita,Ditha,Nevia,Rine, kita masih bertahan sampe 

sekarang guys), temen SMA (Eka,Melisa Okta,Okti,Rika, saya masih 

ingat cerita bodoh kita dulu, walau sekarang terkadang kita lupa satu 

sama lain, semoga mimpi-mimpi dulu yang kita ceritakan tercapai 

semua ya) Spesial buat Fajar Ayu, kita temenan dari SMP sampe 

sekarang, saya masih berdoa semoga kita berdua bisa sukses ya jar 

hingga kita bisa bahagian orang tua kita, amin. 

10. Dewi Alifia Febrianti,Tia Lidarni, Fitri Amalia, Putri Ariesta dan Rina 

Puteri Octarina, kalian temen terkreatif dan terkeren yang saya punya, 

terimakasih sudah menjadi bagian cerita saya selama kuliah, kelak kita 

akan susah kumpul bersama atau saling bercerita, doa saya semoga kita 

menjadi wanita sukses dan ibu yang hebat, terimakasih ya guys.  

11. Ardika, Obi makasih bully nya selama ini, Ahong, kak Adit, Pandu, 

Azul, I, Nta, Ojan, Umar, Dio, Sigit,  dan seluruh angkatan 2010, kalian 

luar biasa. Semoga kita masih bisa kumpul ya. 

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

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

sharring dan berbagi dalam pengerjaan skripsi.  

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

kasih buat motivasi dan perhatiannya selama ini. Selamat menjawab 

pertanyaan kapan seminar, kompre, dan lulus dari adek tingkat kalian. 



14. Kakak-kakak komunikasi, kak yaying terimakasih untuk jadi pendengar 

yang baik saya akan ingat terus nasihat nya kak, kak ibo, kak doni, kak 

ali, kak radith, kak jes, kak jody, mba intan  dll terimakasih atas 

bimbingannya selama ini. 

15. Temen komunitas, Silvana yang mengenalkan RBAN dengan anak 

pulau tegal, Bernas dengan adek-adek baiknya farah faras ncip dll, 

terimakasih telah mengajarkan saya melihat dunia lebih luas. 

16. Keluarga besar Triuno Photography, Pak Ardan, Kak Alan, Mba Ririn, 

Mba Yeni, dll terimakasih atas pelajaran selama beberapa bulan ini. 

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. Keluarga dan teman-teman KKN desa Menanga Siamang 

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

bermanfaat bagi anda dan yang lainnya. 
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