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Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan 
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Vivit, Ibu Yuni, Ibu Endry), terimakasih atas bimbingan kalian dan motivasi 

kalian. 

6. Ibu Siti, selaku staf administrasi jurusan Sosiologi, terimakasih atas bantuan 

dan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini. 

7. Mas Edi dan Pak Yadi, selaku pegawai Fisip Unila, terimakasih telah 

membantu saya untuk mempersiapkan seminar-seminar yang telah saya 

lakukan. 

8. Ayah dan mama, skripsi ini ayuk selesaikan karena ayuk ingin segera 

membuat kalian memasuki ruang gsg yang selalu kalian tanyakan, 

terimakasih atas segala kasihsayang yang selalu diberikan serta doa yang tak 

pernah putus dari kalian. 

9. Buat Abang Temmy Adikku terimakasih atas semua waktu dan tenaga pada 

saat mengantar ayuk turun lapang sampe ayuk compre, membantu ayuk pada 

penyelesaian skripsi ini, terimakasih juga buat kedua adik perempuan ku 

Afriliza atas semangat dan motivasi yang selalu membuat ayuk semangat 

untuk menyelesaikan skripsi ini, serta Naura yang selalu menghibur ayuk 

ketika sedang jenuh dengan skripsi❤. 

10. Buat Siti dan datuk tersayang terimakasih atas doa-doa yang selalu di 

panjatkan untuk kelancaran skripsi ayuk, semoga siti dan datuk selalu 
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BLACKJACK (Babang, Denyo, Boing, Pipit, Monik, Sartika, Alpek, Agung, 

Anas, Deni, David) dan teman-teman yang lainnya terimakasih telah 



mendampingi nisa disaat suka dan duka, nisa sayang dan bangga  mempunyai 

teman seperti kalian semua. 

12. Teman-teman 2011 yang sangat nisa banggakan, dwi, fahru, tata, eva,  andre, 

fachri, windu, faxy, nanda, anggun, lian, yani, arum, wilfrida, ratna, nora, dan 
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Ara, Uni Fina, Fida, Clara. Terimakasih atas doa dan motivasi kalian. 

14. Ekki Raditya, terimakasih atas semua semangat dan motivasi serta doa-doa 

yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan skripsi Nisa 

15. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak bisa disebutkan satu persatu, 

penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga atas dukungan dan 

bantuanya dalam menyelesaikan skripsi ini. 

 

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa ini masih jauh dari 

kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan 
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