
 

 

SANWACANA 

 

Assalamu’alaikum warohmatuwloh,,, 

Puji sukur saya kepada ALLAH atas Rakhmat dan Hidayah-Nya yang telah 

meberikan kemampuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul “Pola Komunikasi Dalam Keluarga Antara Orangtua dan Anak 

Delinkuen” (Studi pada keluarga siswa yang melakukan pelanggaran di SMP 

Negeri 13 Bandar Lampung). Penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa 

bantuan dan dukungan dari pihak, oleh karenanya pada kesempatan ini penulis 

menyampaikan TERIMA KASIH kepada : 

1. Bapak Drs. Teguh Budi Raharjo, M.Si. Selaku Ketua Jurusan Ilmu 

Komunikasi FISIP Universitas Lampung serta sebagai Pembimbing utama 

Skripsi, yang senantiasa memberikan bimbingan, nasehat, kepercayaan, semangat, 

dan pengarahan bagi penulis baik dalam penulisan skripsi maupun yang lainnya. 

2. Ibu Wulan Suciska, S.I.Kom, M.S.i. Selaku Sekertaris Pembimbing Skripsi. 

Terima kasih atas bimbingannya yang senantiasa memberikan masukan pada 

penulisan skripsi dan yang terutama sabar membimbing penulis untuk mencapai 

gelar sarjana S.I.Kom pada penulis. 

3. Ibu Dhanik Sulistyarini, Mcomm&Media.St. Selaku Dosen Pembahas 

Skripsi. Terima kasih atas masukan dan nasehat yang telah diberikan selama ini, 

berkat itu semua penulis penulis telah menjadi mahasiswa yang lebih baik serta 

berkat itu semua penulis dapat menyelasaikan skripsi ini dengan baik. 

4. Bapak Drs. Sarwoko, M.S.i. Selaku pembimbing akademik (PA). Terima kasih 

atas waktu luangnya dalam memberikan dukungan penuh kepada penils. 



5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung 

yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang hebat selama kurun waktu 

yang dimana bermanfaat bagi penulis. 

6. Seluruh Staf Administrasi FISIP Universitas Lampung. Yang telah membantu 

dan melayani penulis dalam urusan administrasi dan lain sebagainya. 

7. Bapak Kepala Sekolah beserta para wakilnya, para Dewan Guru, dan para 

Siswa serta Orangtua Keluarga Siswa SMP Negeri 13 Bandar Lampung atas izin 

dan kesempatan yang telah diberikan bagi penulis sehingga penulis dapat 

melaksanakan penelitian. 

8. Seluruh teman-teman angkatan 2004 sampai dengan angkatan 2010 yang telah 

membantu Saya, mendukung Saya, menghibur Saya, menyemangati Saya, 

menemani Saya selama di dalam  Fakultas ISIP khususnya Jurusan Ilmu 

Komunikasi. 

 

Bandar Lampung, 20 Juli 2014 

Penulis, 

 

DESNATALIANSYAH 

  


