
 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

 

 

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

petunjuk-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul 

Pengaruh Tayangan Komedi Pesbukers terhadap Perilaku Kekerasan VerbalAnak 

(Studi Pada Siswa-siswi SD Negeri 1 Kalibalau Kencana Bandarlampung kelas 3 

s.d kelas 5).  

 

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 masih terdapat kesalahan-kesalahan, baik pada teknik 

penulisan maupun materi yang disajikan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan 

saran dan kritik yang membangun sebagai perbaikan pada skripsi ini. 

 

Peran serta dan bantuan dari berbagai pihak dalam penyusunan skripsi sangat 

berharga bagi penulis. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak 

mungkin terselesaikan. Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan 

terimakasih kepada: 

1. Kedua orangtua yang sangat aku sayangi, Ayahanda H. Taufik H. Mahdan 

dan Ibunda Hj. Masnun. Terimakasih untuk segala doa, dukungan, nasehat 

dan juga kepercayaan kepada anak bungsumu ini. Kalianlah motivasi 



terbesarku untuk bangun dan terus maju ketika merasa kesulitan. Aku 

sayang kalian. 

2. Kakak-kakakku, Yesi Gusnita, Fitri Ani, Mery Sofia, Nopenda Wati, 

Ponco Prasetyo, Iswandi Nurdiansyah, Ahmad Syukri dan Agus Ridwan. 

Terimakasih untuk doa dan dukungannya. Dari kalian aku mendapatkan 

semangat, senyum dan tawa mengurangi suntuk akibat berjam-jam di 

depan laptop. 

3. Adik-adikku, Azka Azlani, Varisha Dhania Aletea, Fahmi Nazhir Aufa, 

Danesh Kamelia Maritza dan Jovita Anikha Fakhira yang nda sayangi. 

Kalian selalu menjadi obat dari segala bad mood. Kalian dengan kelakuan 

lucu pintar dan nakal kalian yang polos adalah kebahagian nda. 

4. Bapak Ahmad Rudy Fardiyan, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing 

yang telah membimbing, meluangkan waktu dan pikirannya, memberikan 

banyak koreksi, masukan serta saran demi penelitian yang baik, sehingga 

saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Sekali lagi saya sangat berterima 

kasih. 

5. Ibu Dr. Nina Yudha Aryanti, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Penguji yang 

telah  mengoreksi kesalahan maupun kekeliruan dalam penyusunan 

skripsi, sehingga kesalahan-kesalahan tersebut dapat diperbaiki 

sebagaimana mestinya. Saya sangat berterima kasih karena dari sejumlah 

kritikan beserta masukan yang Ibu berikan telah memotivasi saya untuk 

memberikan yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini. 

6. Kepala sekolah, tata usaha dan para guru khususnya wali kelas kelas tiga 

sampai dengan kelas lima SD Negeri 1 Kalibalau Kencana Bandarlampung 



yang sangat terbuka dan ramah menyambut kedatangan peneliti. Yang 

telah memberikan izin untuk melakukan penelitian, memberikan 

informasi-informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian. 

7. Teman-teman seperjuangan dan sepermainan, teman yang lebih dari 

sekedar teman, kalian adalah saudara bagi saya, Leni Destia Edward, Ani 

Annisa Lasmah, Siti Fatimah, Fina Yulanda, Hesti Prihastuti, Amaliah 

Nurdin, Emirullyta H., Beatrixc Banuarea, Putri Habiebah Baiq, M. Hafiz 

Wiratama, Pratama Dio Ananto, Oemar Madri Bafadhal, Imam Mubarok, 

Yunardi Hasan KS. Saya tidak dapat berpanjang-panjang cerita, juga tidak 

mau “wacana”, singkat kata saya sampaikan bahwa saya sangat amat 

sayang kalian. 

 

Peneliti mengucapkan terima kasih banyak, semoga Allah SWT. selalu 

melindungi, merekatkan, menjaga ikatan persahabatan dan persaudaraan kita. 

 

Bandarlampung, 27 November 2014 

Penulis, 

 

 

Dina Ulia 


