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Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT berkat rahmat-Nya sehingga

penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul Analisis Sikap Pemilih Pemula

Dalam Menanggapi Terpaan Informasi Pada Pemilu Legislatif DPRD Kota

Dapil Sukarame 2014 (Studi Pada Pemilih Pemula Kecamatan Sukarame

Bandarlampung). Penulis menyadari 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 Rahmatan lil Alamin. Serta Nabi Muhammad SAW.

Semoga kami bisa meneladani akhlak dan perbuatanmu.

2. Untuk keluarga tercinta terutama orang tua yaitu Papi Ir. Yulasman yang

selama ini menjadi panutan saya untuk selalu bekerja keras dan selalu

menginspirasi saya. Mami Tantri Jalius, selalu memberi kasih sayangnya

sepanjang masa, pembelajaran tentang hidup dan seorang ibu yang kuat

seperti baja menghadapi permasalahan hidup. Semoga kelak anakmu ini bisa

membanggakan Papi dan Mami di masa depan. Untuk adik-adik saya

tersayang Muhammad Sofyandi dan Miftahul Jannah semoga bisa menjaga

dan membahagiakan kalian.



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.

5. Bapak Toni Wijaya, S.Sos, MA, selaku Dosen Pembimbing yang telah

meluangkan banyak waktu, memberikan banyak sekali masukan, saran serta

bimbingannya. Bapak Teguh Budi Raharjo, M.Si., selaku Dosen Penguji yang

telah bersedia membahas skripsi dan meluangkan waktunya. Dengan sabar

membimbing, memberi masukan, saran, kritik serta selalu membantu penulis.

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

Ilmu Komunikasi yang telah banyak membantu penulis.

7. Teman-teman Komunikasi 2010 yang telah mendukung dan membantu dalam

proses pembuatan skripsi ini, terutama sahabat-sahabat tercinta; Ani Annisa

(yang selalu membantu secara moril dan materi berupa makanan. Semoga

cita-cita ke Koreanya tercapai ya) Amelia Nurdin (alias emak alias sumi alias

allians karena punya asuransi yang selalu jadi bahan omongan pembagian

harta gono-gini. Sukses Sum! Jangan patang menyerah hadapin skripsi karena

menghadapi hidup lebih susah Mak haha.. DinaUlia (Si tangan kreatif apa

yang digambar pasti jadi, Si yang kritikan supernya tentang skripsi saya bikin

panik haha.. Emirullyta Harda N (alias Ata, punya nama yang susah dieja,

Miss Gosip yang luar biasa, teman dari awal kuliah sampai sekarang.



Semangat ta Skripsinya!!) Fitria Hani Aprina (Si Fashionable yang suka

dipanggil cicik yang ga tau alasannya kenapa dipanggil cicik. Terima kasih ya

cicik untuk bantuannya nemenin cari informan keliling Sukarame tanpamu

aku entah bagaimana) Hesty Prihastuti (alias Etong alias Miss taylor yang

moody teman senasib dan sepenanggungan yang makan banyak ga pernah

bisa gemuk, semoga dimasa depan kita ketemu ga sekurus sekarang ya tong.

Leni Edward (Si Leni Urang Setengah Awak, partner magang, partner main,

partner ngidamin foto tumblr. Len Semangat Kerjain Skripsinya Ayo

Go..Go..Go Kamu Pasti Bisa) Siti Fatimah (Alias Sifa Alias Siti Fatimah

Ruba’I wanita aktif yang dari pagi sampai malam aktifitasnya kayaknya ga

kehabisan energi.  Penggalang dana yang luar biasa ke kita-kita haha.. Siti

Semangat Skripsinya) Para Lelaki M. Hafiz Wiratama alias Ojan (Ojan

makasih banyak ya udah nemenin wawancara) Oemar Madri Bafadal (Lelaki

Arab yang hits dikalangan wanita hahaha senasib kalo lagi nungguin*)

Pranata Dio Ananto (Pak Ustad yang ga pernah ketinggalan sholat, Efek

buruk dari kita-kita jangan diambil yo haha.. Dio Semangat Skripsinya!!)

Imam Mubarok ( Imam yang kalo ngomong di Group ga ngerti ngomogin apa

haha.. Semangat Imam!)

8. Teman-teman KKN yang super luar biasa Ahmad, Agnes, Devi, Nurul, Lisa,

Faiz, Waskito senang bisa mengenal kalian beserta pengalaman-pengalaman

selama KKN.



9. Untuk semua pihak yang telah mendoakan saya dalam doanya, untuk semua

pihak yang telah memberikan saya pelajaran-pelajaran berharga baik secara

langsung ataupun tidak langsung, untuk semua apresiasinya terhadap saya,

untuk semua simpati dan empatinya terhadap saya kepada siapapun itu saya

ucapkan terimakasih banyak. Itu semua merupakan pelajaran berharga..

Dari semuanya, penulis mengucapkan sanjungan terima kasih serta juga maaf dengan

semua kekurangan dan kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga Allah SWT. selalu

melindungi, merekatkan, menjaga ikatan persahabatan dan persaudaraan kita, serta

memberikan kebaikan di setiap hela nafas hingga akhir nanti. Amiinnnn…
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