
 

SANWACANA 

 

Puji Syukur yang tiada terkira penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena 

berkat, rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapaat menyelesaikan skripsi ini yang 

berjudul “Pengaruh Tayangan My Trip My Adventure Terhadap Minat 

Traveling Mahasiswa(Studi pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Angakatan 2012 Universitas Lampung). Shalawat serta salam selalu 

tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW atas cahaya kebenaran yang 

dibawa oleh beliau. 

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 bahwa dalam penyusunan skripsi 

ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan, namun dapat terselesaikan 

dengan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis 

mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada : 

1. Allah SWT. Atas segala kebesaran, kuasa, ridho dan petunjuk serta 

kesehatan yang selalu Engkau berikan. Nabi Muhammad SAW, atas 

cahaya kebenaran yang disampaikan kepada kami.  

2. Kepada Ibuku tercinta Ibu Desy Widyanty, Sosok wanita terhebat yang 

pernah saya miliki yang senantiasa berdoa bagi kesuksesan disetiap 

langkah anak-anaknya, yang tiada henti mencurahkan kasih dan sayangnya 



kepada keluarga. Makasih ya mamaku tersayang buat pelajaran 

keikhlasannya selama ini. Serta kepada Bapakku tercinta yang selalu aku 

banggakan Bapak Suprapto yang selalu menjadi sumber kekuatanku 

karena selalu mengajarkan kesabaran dan kekuatan dalam mengahadapi 

apapun. Terima kasih ya Allah karena telah memberikan kedua orang tua 

yang sangat hebat dan sangat luar biasa dalam hidupku, yang selalu 

berkorban segala sesuatunya kepada keluarga terlebih kepadaku, dan 

selalu mendukung harapan serta keinginan anak-anaknya. Semoga Allah 

SWT senantiasa memberikan kesehatan dan limpahan rahmat bagi kedua 

orang tua yang sangat aku cintai. Amin 

3. Kepada Kedua Adiku Sadewo Adji Prasetyo dan Cindy Adelia 

Prameswari. Jadilah adik yang selalu menjadi kebanggaan keluarga. 

Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan berkah dalam hidup 

kalian. Terima kasih atas doa dan dukunganya sayang.  

4. Drs. Agus Hadiawan, M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Lampung. 

5. Bapak Drs. Teguh Budi Raharjo, M.Si, selaku Pembimbing Akademik, 

Dosen Pembahas serta Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik. 

6. Ibu Dr. Tina Kartika, S.Pd,. M.Si selaku Dosen Pembimbing saya yang 

telah meluangkan banyak waktu, tenaga serta pikran dan juga memberikan 

banyak sekali masukan, saran serta bimbingan yang sangat berharga, 

sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih 

banyak ya ibu. 



7. Seluruh jajaran dosen FISIP Universitas Lampung terutama pada Jurusan 

Ilmu Komunikasi antara lain, Pak Sarwoko, Pak Firman, Pak Agung, Pak 

Andy Chorry, Pak Rudi, Pak Cahyono, Pak Riza, Ibu Ida, Ibu Nina, Ibu 

Dhanik, Ibu Nanda, Ibu Ana, Ibu Andi Windah, Ibu Wulan, Ibu Bangun, 

Ibu Hestin yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi 

penulis kelak dalam menghadapi dunia kerja.  

8. Terima kasih sayangku Aris Munandar yang selalu memberikan semangat 

serta tiada hentinya mendoakan yang terbaik untukku, memberikan 

motivasi agar selalu semangat dan selalu mengajarkan arti kesabaran, 

keikhlasan dan ketulusan. Pesan yang selalu ku ingat bahwa “ Tiada yang 

sia-sia dari apa yang telah kamu lakukan”. semua kebaikan yang telah 

kamu berikan semoga membawa berkah bagimu dan keluargamu sayang. 

Amin 

9. Buat sahabatku tercinta, tersayang terkasih Ninuk, Wahyu Eka S dan 

Yessy Tathyana. Aku sayang sama kalian, semoga kita selalu menjadi 

sahabat yang saling mengerti, saling mendukung dan saling mendoakan 

demi kebaikan kita semua. Terima kasih atas bantuan, saran, kritikan, 

dorongan dan motivasi kalian untuku selama ini. Terima kasih selalu ada 

untuku disaat susah maupun senang. Terima kasih kalian selalu mau 

menemaniku Ninuk, Wahyu dan Yessy.  

10. Buat sahabat baruku Rizka, Mifta dan Prita.Terimakasih banyak atas 

bantuannya. Walaupun kita baru dekat di akhir masa perkuliahan semoga 

kedepannya kita bisa menjadi lebih baik lagi. Terimakasih Rizkasudah 



menemani keliling FISIP untuk turlap, makasih buat mifta dan prita untuk 

saran dan masukannya. Semoga kita semua sukses kedepannya. Amin. 

11. Ibu peri saya Theresia Windy, terimakasih banyak atas dukungan, saran 

dan masukannya selama ini. Semoga semua kebaikanmu digantikan oleh 

berkah yang melimpah nantinya. Amin.  

12. Anak Komsebelas, Jaya selaku bapaknya anak-anak komunikasi 2011, 

Rizal, Imam, Sade, Aji Bagus, Manda, Calvien, Novian, Fajri, Aji Cahya, 

Ricky, Riksa,Metal, Satya, Bobi, Dimas, Nanang, Sahid, Memeng, Ade, 

Fikri, Reza, Peppy, Ridho, Arif, Arief, Teddy, Prayoga, Sigit, Arya, 

Adiguna, Sakti, Fahri, Gusti,  Gigih, Hestu, Arta, Duta, Dede, Akbar, 

Irwin, Ilman, Bowo, Riski, Bayu, Yazid, Fajar, Gunawan, Eko, Hamham, 

Alif, Amoy, Imel, Hana, Aprika, Meta, Shaela, Inka, Hilda, Ivona, Zee, 

Widya, Ani, Risky, Venta, Anggi, Okta, Dian Ertha, Fitri, Herdiani, Arum, 

Cita, Fadhila, Sartika, Adel, Uwi, Vio, Uti, Ageta, Amel, Ida Putri, Hesti, 

Dian Ayu, Ayu Tia, Pipit, Mayang, Fajriati, Linda, Devi, Wiwin, Nita 

centil, Hafifah, Nita,  Mizani, Pije, Ami, Lidya, Malani, Khairunisa, 

Noviatusa’adiah.  

13. Teman KKN Sendang Rejo, Una, Barbara, Bibi Gita, Butet, Hasni, Gina, 

Abang Imam, Hermawan, Ir, Abi tetep kompak ya. 

14. Yessi temen kosan, Irma dan Devi tamu kosan yang tidak pulang-pulang 

yang selalu mengibur dengan kegilaannyaterimakasih. 

15. Kakak tingkat dan adik tingkat yang sudah memberikan saran dan 

masukan serta bantuan selama perkuliahan dan penyusunan skripsi, terima 

kasih. 



16. Seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Ilmu 

Komunikasi terimakasih atas arahan dan bantuannya selama ini. 

17. Semua pihak yang telah mendoakan saya dan memberikan arahan, 

pelajaran berharga baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan 

untuk semua apresiasinya terhadap saya, untuk simpatinya kepada saya 

siapapun itu saya ucapkan terima kasih banyak. 

Seluruh pihak-pihak lain yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang 

tidak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga Allah SWT membalas seluruh 

ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, dan semoga skripsi 

saya ini bermanfaat.  

 

      Bandar Lampung, 28 April 2015 

      Penulis, 

 

      Issa Juliana Pratiwi 


