
SANWACANA 

 

 

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT berkat rahmat, hidayah, 

kekuatan, serta petunjuk-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang 

berjudul Pengaruh Kesenjangan Akses Digital Internet Terhadap Persepsi Guru 

Madrasah aliyah Swasta (Studi Pada Guru Madrasah Aliyah Swasta Yang Senjang 

Secara Digital di Kota Bandarlampung).  

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh 

gelar Sarjana Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Lampung, penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh 

dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang 

membangun sebagai perbaikan pada skripsi ini. 

Penulis menyadari selain kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki terdapat 

juga peran serta dan bantuan dari berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini 

sehingga dapat diterima sedemikian adanya. 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 Dzat tiada dua, Maha diatas segala-galanya Rahmatan 

lil Alamin. 



2. Kedua orangtuaku, atas segala doa, dorongan, bimbingan, dan  juga kasih 

sayang yang terus tercurah  tak berujung untukku. Ketiga kakak – kakakku, 

terimakasih untuk doa, semangat, dan juga mau mengalah  untukku. 

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. 

Terima kasih banyak atas saran dan bimbingannya. 

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

meluangkan banyak waktu, tenaga serta pikiran dan juga memberikan banyak 

sekali masukan, saran serta bimbingan yang berharga, sehingga saya dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

6. Bapak Drs. Sarwoko, M.Si., selaku Dosen Penguji yang telah dengan sabar 

membimbing, memberi masukan, saran, serta kritik yang sangat berarti bagi 

penulis. 

7. Ibu Hestin Oktiani, S.Sos.,M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas 

saran, bimbingan, dan juga motivasinya kepada penulis. 

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

Ilmu Komunikasi yang telah banyak membantu penulis. 



9. Kepala Sekolah, para guru serta  staff Madrasah Aliyah Swasta yang amat 

sangat kooperatif dan membantu terselesaikannya penelitian ini. Terima kasih 

banyak atas segala bantuannya, juga untuk kehangatannya dalam menyambut 

kehadiran saya dan rekan. 

10. Sahabat - sahabat, Ani Annisa, Dina Ulia, Siti Fatimah, Amalia Nurdin, 

Emirullyta, Fitria Hani, Leni Destia, Fina Yulanda, Betrixc, Yohanna 

Marthalina, Pratama Dio, Hafiz, Imam Mubaraq, Yunardi Hasan, Oemar 

Madri Bafadhal, serta teman – teman Ilmu Komunikasi 2010, 2011, 2012, dan 

rekan se-almamater  lainnya Terima kasih atas persahabatannya, keberadaan 

kalian sangat berarti bagi saya. 

11. Rekan 1 penelitian, Rina Puteri, Dewi Alifia, Deka Vivi, Mbak Susan, Dendi. 

Terima kasih atas segala bantuan, kerjasama, dan juga semangat membara 

yang diberikan. 

12. Teman – teman sepermainan, Shella Dyah wulansari, Sania Dita, Sri 

Wulandari, Dwi Ariyanti. Terima kasih karena telah tidak hanya menjadi 

teman  ataupun sahabat, melainkan keluarga dan saudara terdekat. 

13. Rangers KKN Kutawaringin Pringsewu 2013. Amelia Sagita, Gabriel Ayu, 

Nurul Aini, Aprina Tiarani, Anne Marie, Rizka Rosalia, Hadi Purwanto, 

Herdi Alwan, Firdaus Roguska, Tubagus Riki. Terima kasih  atas canda tawa, 

doa, support, serta nasehat yang sangat berarti bagi saya 



14. Teman-teman di luar sana baik yang dengan sengaja maupun tidak disengaja 

sudah membantu terselesaikannya penyusunan skripsi ini, Terima kasih. 

Penulis mengucapkan sanjungan terima kasih yang tak terhingga serta juga maaf 

dengan semua kekurangan dan kesalahan yang pernah dilakukan baik dengan sengaja 

ataupun tidak sengaja. Semoga Allah SWT. selalu melindungi, merekatkan, menjaga 

ikatan persahabatan dan persaudaraan kita, serta memberikan kebaikan di setiap hela 

nafas hingga akhir nanti.  

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca di lingkungan Program 

Studi Ilmu Komunikasi pada khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya. Amin. 

 

Bandarlampung, 13 Oktober  2014 

 

Penulis, 


