
 

SANCAWACANA 

 

Dengan menyebut Bismillahirohmanirohim, segala puji dan syukur kepada Allah 

SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat 

diselesaikan. Skripsi yang berjudul “Efektivitas Komunikasi Antar Pribadi 

Mahasiswa Dan Dosen Pembimbing Dalam Proses Penyusunan Skripsi (Studi 

Kasus Pada Mahasiswa Angkatan 2007-2009 Jurusan Ilmu Komunikasi Fisip 

Unila)”, sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Komunikasi FISIP 

Unila.  

Penulis sadar akan banyaknya kekurangan dan kesalahan selama menyusun 

skripsi ini, sehingga skripsi ini jauh kata sempurna. Sebelumnya penulis ingin 

mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang mambantu baik 

tenaga, pikiran, dan doa selama membuat skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Allah SWT, dengan rahmat dan hidayah-Nya sudah melimpahkan banyak 

sekali karunia dan keberkahan padaku sehingga aku dapat menyelesaikan 

skripsi ini. 

2. Rasulullah SAW, karena tanpa jasanya dalam menyebarkan Islam aku tidak 

bisa merasakan rahmat yang luar biasa. 

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 dan 

juga sebagai dosen penguji yang selalu menasihati, mengkritik, dan memberi 

saran agar skripsi ini lebih sempurna. 

5. Bapak Drs. Sarwoko, M.Si., selaku dosen pembimbing yang selama ini 

penulis susahkan dan repotkan. Dosen yang tak pernah hentinya memberi 

pecut semangat dari awal masa kuliah penulis hingga menyelesaikan skripsi 

ini. Dosen yang penulis anggap ayah pengganti selama di kampus, yang 

selalu memberi tawa dan menjadi tempat curahan hati penulis selama penulis 

kuliah. 

6. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Pembimbing Akademik yang berjasa 

terhadap kelangsungan dan kelancaran perkuliahan penulis. 

7. Seluruh dosen FISIP Unila yang membekali dan memberikan bekal ilmu 

pengetahuan serta warna selama perkuliahan penulis. 

8. Seluruh staf administrasi dan karyawan FISIP Unila, khususnya Jurusan Ilmu 

Komunikasi, Mas Yul dan Mas Tur ayo kapan mudik lagi ke Jogja? Mas 

Agus yang selalu nyela dengan aksen mendok Jawanya. 

9. Papa Firman Desica B.E (Alm), maaf papa baru setelah hampir 3 tahun 

kepergianmu Indah bisa menyelesaikan ini. Sesaat sebelum kau hembuskan 

nafas terakhir, kau masih sempat bertanya “Kapan? Papa mau dateng 

kewisuda Indol”. Tapi Indah tau, papa bisa liat Indah dari sana. Semoga Allah 

SWT menerangi dan melapangkan kubur papa. Kelak kita akan berkumpul di 

kehidupan yang sebenarnya. Makasih papa, udah ngajarin Indah kesabaran. 



Dan menahan amarah. Skripsi ini buat papa. “Indolna papana. Papana 

Indolna”. 

10. Mama Dra. F. Isyudiarti. Maaf ma, baru Adek selesein skripsi ini sekarang. 

Bukan ketika mama masih tangguh dan kuat. Makasi mama udah menjadi 

mama yang luar biasa dan membanggakan untuk kami. Terutama buat Adek, 

mama udah begitu sabarnya, berjuangnya supaya Adek bisa berdiri tegah dan 

kokoh di atas kedua kaki ini. Makasi atas segala pikiran, tenaga, waktu, dan 

materi yang sesungguhnya ga akan pernah bisa terbayar. Yang udah 

mengajarkan arti perjuangan yang sesungguhnya dalam hidup. Percayalah, 

Adek sayang sama mama sampe kapanpun. 

11. Mbaku Adhesty (Ati) Septana Noer, S.s, makasi buat sokongannya. Hheee.. 

Semangat terus. Jadi ibu yang hebat buat si dedek Mika dan kelak adik-

adiknya. 

12. Mbaku Radhica (Dika) Meinarty Noer, S.Psi., makasi buat nasihat dan 

semangatnya. Semoga lancar semua kedepannya. 

13. Hendrik Arwandi, makasi atas apa yang udah kamu lakuin buat aku. Makasi 

udah hadir dan kasih warna tersendiri dalam hidup aku. Untuk semangat, 

pikiran dan perasaanmu. Mau jadi tempat “sampah”ku kalo aku lagi kesel, 

marah, sedih. Terus buat aku kagum dan bangga akan kegigihanmu. Terus 

dampingi aku smpe kamu ga sanggup lagi untuk bernapas. 

14. Para sahabatku yang super, Ariesta Yuan (Tata) yang udah bersedia jadi sohib 

dari SMA sampe lulus kuliah (bes pren pereper), Nur Fita Sari (Fita) yang 

udah mau ditumpangin rumahnya buat nginep dan buat uji coba resep aneh, 

Septiana Sari (Ncep) si cerewet tapi ngangein, Regia Mitha Sari (Egi) yang 



sukses dengan prakteknya, Arde Restian (Bibiw) yang idealis tapi kadang ga 

nggenah kelakuannya (keberatan bibir), Indra Maulana (gajah ndut) yang 

diawal kuliah selalu bareng eh tiba-tiba ngilan trus muncul lagi kaya jin botol. 

15. Temen-temen angkatan 2007 yang seru. Maap ga bisa nyebut atu-atu. Yang 

pasti makasi buat Ridwan Akmal (ade,cemen,dudul,duy) buat 

petualangannya. Agi, Yasir, Isa, Doni, Desril, Roles, Rudi yang nemenin 

selama pembuatan skripsi. Buat yang laen juga sukses buat kehidupan kalian. 

16. Adik-adik angkatan 2008,2009,2010,2011,2012,2013. Sukses buat kalian. 

17. Karyawan dan karyawati LampungTv. 

18. Seseorang yang kelak akan mendampingi kehidupanku (berharap itu kamu). 

19. Dan semua pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini, penulis ucapkan 

terima kasih banyak. 

 

Dan akhirnya penulis mnegucapkan terima kasih yang tak ada hentinya. Serta 

permohonan maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang selama ini penulis 

pernah lakukan. 

 

      Bandar Lampung, 8 April 2014 

       Penulis 

 


