
 

 

 

SANWACANA 

 

 

 Alhamdulillahirabbil ’alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan 

kehadirat Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan 

seluruh isinya, serta hakim yang maha adil di hari akhir nanti, sebab hanya dengan 

kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tak 

lupa selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa Rahmatan 

Lil’Aalaamiin. 

 

 Skripsi dengan judul peranan facebook dalam pembentukan deindividuasi 

pada para santri (studi kasus pada penggunaan facebook dikalangan para santri 

Pondok Pesantren Nurul Islam Bandar Lampung) merupakan salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi di Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP 

Universitas Lampung. Begitu banyak daya yang tercurah dan upaya yang penulis 

lakukan demi terselesaikannya skripsi ini, namun tentunya penulis juga menyadari 

bahwa segala sesuatu yang tertulis dalam skripsi ini adalah  berkat bimbingan, 

dukungan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam 

kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan rasa terima kasih yang 

tulus 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 

FISIP Universitas Lampung sekaligus pembimbing akademik yang selalu 

memberikan saran dan motivasi. 

3. Ibu Dhanik Sulistyarini, S.Sos., MComn&MediaSt., selaku Sekretaris Jurusan 

Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung. 

4. Bapak Agung Wibawa, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah 

membantu terlaksananya penelitian ini hingga akhir dan atas segala kesediaanya 

mengarahkan serta memberi saran dan kritikan yang sangat membantu penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini.  

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

memberikan kritik dan saran yang membangun dalam proses penulisan skripsi 

ini. 

6. Seluruh jajaran Dosen FISIP Universitas Lampung terutama Jurusan Ilmu 

Komunikasi antara lain; Ibu Hestin Oktiani, Ibu Wulan Suciska, Ibu Nina Yudha 

Ariyanti, Ibu Nanda Utaridah, Ibu Ida Nurhaida, Ibu Andi Windah, Ibu Tina 

Kartika, Ibu Ana Gustina, Bapak Abdul Firman A., Bapak A. Riza Faizal, Bapak 

Sarwoko, Bapak Rudi Fardiyan, dan Bapak Cahyono E.S. yang telah 

memberikan ilmu bermanfaat kepada penulis selama berkuliah di Jurusan Ilmu 

Komunikasi FISIP Universitas Lampung. 

7. Seluruh staf administrasi dan karyawan FISIP Universitas Lampung, khususnya 

Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung. 



8. Seluruh keluarga tercinta, terutama kedua Orang Tua yang selalu menjadi 

semangat bagi penulis untuk tetap terus maju mengangkat harkat, martabat, dan 

derajat keluarga. Terimakasih atas segala curahan kasih sayang, pengorbanan, 

kesabaran, nasehat, dan doa yang tak pernah terputus.  

9. Bapak Abdullah selaku mentor, motivator, dan inspirator yang selalu 

memberikan wawasan serta pengalaman terbaik.   

10. Kakak-kakak tingkat di jurusan Ilmu Komunikasi dari berbagai angkatan yang 

telah memberikan tambahan wawasan dan pemahaman bagi penulis tentang 

berbagai hal. 

11. Adik-adik tingkat di jurusan Ilmu Komunikasi yang telah membantu penulis 

dalam berbagai hal. 

12. Seluruh teman-teman Jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2010 yang tidak 

mungkin penulis sebutkan satu per satu.  

13. Teman seperjuangan semasa kuliah, Agus Sudarwin, Galuh Adi Pranata, Waskito 

Ardi Nugroho, Rio Efrilianto, Emirullyta Harda Ninggar, Sigit Pamungkas, Fina 

Yulanda., Imam Mubaroq, Yunardi Hasan K.S., M. Hafiz Wiratama, Fitria Hani, 

Jerry Pratama, Ahmad Afrian Sholeh, dan seluruh teman-teman yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu per satu yang telah membagi referensi, rujukan, dan 

membantu penulis dalam melewati berbagai tahapan penyelesaian skripsi ini.  

14. Seluruh teman-teman penulis semasa TK, SD, SMP, hingga SMA, yang telah 

menjadi bagian dalam hidup penulis. 



15. Seluruh teman-teman HMJ Ilmu Komunikasi Periode Kepengurusan 2012-2013 

yang telah saling mendukung dalam membangun organisasi kemahasiswaan yang 

produktif, progresif, dan sinergis. 

16. Seluruh teman-teman yang telah hadir dalam Seminar Proposal, Seminar Hasil 

Penelitian, dan Ujian Skripsi. Terimakasih atas dukungan dan kehadirannya 

dalam acara tersebut, sehingga penulis dapat melewati berbagai tahapan 

penyelesaian skripsi ini dengan baik. 

17. Pimpinan dan pengurus Pondok Pesantren Nurul Islam yang telah membantu 

penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 

18. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan doa kepada penulis. 

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

memberikan manfaat bagi anda khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. 

 

Penulis, 

 

Mohamadf Mu’jijat 


