
SANWACANA

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat dan hidayah-Nya

yang memberikan kekuatan dan membuka wawasan berfikir dalam penulisan

Skripsi ini hingga dapat terselesaikan, Shalawat serta Salam semoga selalu

tercurah kepada Baginda Rasullallah Nabi Muhammad S.A.W, beserta sahabat

dan pengikut-pengikutnya. Skripsi dengan judul “Interaksi Muslim Etnik

Tionghoa dengan Lingkungan Sosialnya, (Studi pada Muslim Etnik Tionghoa

di Kecamatan Telukbetung Selatan Bandar Lampung)”. Adalah salah satu

syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosiologi di Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini, tentunya tidak terlepas

dari peran, bantuan, bimbingan, saran dan kritikan dari berbagai pihak. Dengan

segala kerendahan hati dan keyakinan bahwa balasan Allah SWT yang sempurna

yang bisa menggantikannya, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Lampung.

2. Bapak Drs. A. Efendi, M.M, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

3. Bapak Dr. Yulianto, Drs, M.Si, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Universitas Lampung.



4. Bapak Drs. Ikram, M.Si, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Lampung

5. Bapak Drs. Benjamin, M.Si. selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

6. Bapak Drs. Susetyo, M.Si selaku Sekertaris Jurusan Sosiologi FISIP Unila,

sekaligus Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembahas atas ilmu,

saran dan kritik, bantuan serta kerjasamanya dalam proses penyelesaian

skripsi ini.

7. Bapak Drs. Erom Djuhendar, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah

banyak memberikan bimbingan dan arahan yang sangat bermanfaat selama

proses penyusunan skripsi ini.

8. Bapak dan Ibu Dosen di Lingkungan Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

9. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Lampung atas bantuan dan kerjasamanya.

10. Bapak Camat dan Sekertaris Camat Telukbetung Selatan, serta staff dan

karyawan Kecamatan Telukbetung Selatan Bandar Lampung atas bantuan dan

kerjasamanya.

11. Buat Papa Harison Katar dan Mama Maryam yang tercinta yang selalu

mendoakan aku, memberiku semangat, motivasi, berusaha dengan segenap

daya dan upaya serta kesabaran untuk terciptanya keberhasilan masa depanku

semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan

selalu dalam lindungannya.



12..Abangku Andi Dakosta, S.E, adik perempuanku Ayu Tutia Ningsih dan adik

bungsuku Abudzar al-Ghifari atas bantuan doa dan motivasinya hingga

terselesaikannya skripsi ini.

13..Keluarga besar sepupuku Keluarga Rahman Katar, Renot khususnya, makasih

ya, udah dibolehin kamarnya dijadiin rentalan komputer buat...Kebaikannya

semoga Allah SWT yang balas,,,Gw doakan semoga U bisa jadi desiner

ya,,Amiiin,,,Adek Juray juga makasih yah dah di bolehin numpang ngeprint di

rumahnya...Uni doain mudah2n adek sukses meraih apa yang adek

cita2in,Amin..

14. Keluarga besa di Kotabumi yang ternyata sangat menantikan hari wisudaku,

Terima kasih doa dari jauhnya,,semoga ponakanmu ini bisa menjadi orang

yang bisa membanggakan kalian semua...Amin.

15. Buat “seseorang” yang pernah mengisi hari-hari ku dengan senyum, tawa dan

banyak air mata, semoga sukses meraih jalan yang telah kau pilih.

16. Friend-friendku yang bantuin diseminar 1 dan 2, Yuyun (pembahas

mahasiswa di seminar 1), Fredi (pembahas setia mahasiswa di seminar 1 dan

2), Aye’ (pembahas mahasiswa di seminar 2), Mb Jun (moderator di seminar

1), Meli (moderator di seminar 2). Thanks atas saran, kritik, dan bantuannya.

17. Sahabat-Sahabat Terbaik, orang-orang pilihan yang telah menorehkan tinta

warna-warni dalam perjalanan hidupku lewat kuas Persahabatn : Ayu Yuniarti

seorang cerdas yg akhir-akhir ini udah makin dewasa dalam bersikap dan

berfikir, Inget kejadian bodoh Qt ay,,ngejer2 bis..Hehe..(Kenangan terindah..),

Azizah yang masih gitu2 aja dari awal kuliah mpe sekarang,,pi yah itu lah



dirimu, konsisten jadi diri sendiri dan kedong-dongannya...Hehe

(Kidding...Piss...yo..), Erlin Kurniati, seorang yg extrovert, pi klo dah lama2

ngobrol U bisa gelo juga...Hahaha,,U orang baik banget menurut gw,,tetap

jadi baik ya bu...., Jundiyanti, mbak yg paling ngerti gw nie..mungkin karna

senasib kali ya..terkahir senasib patah hati..Hehe..si Eneng yang kadang

bersikap kaya anak kecil,,pi jalan pikiran oarang tua..=D,,Maksih banyak

mb,,kadang kamar U gw alih fungsikan sebagai rentalan Hehehe,,Melsi Ganavia

Ekawati, Mmmmm...?????,,Ibu yg satu ini suka ekstrem klo dah komentar,,pi

kadang komentarnya yg gak ada dalam pikiran orang,,Seru2..Oia,,pi gw nya

jgn suka di komentarin judes dong,,kadang jadi takut ngobrol sama U n

bahasanya turunan dikit bu,,otak gw gak nyampe...Hehehe.. Meliyanti, pertner

gila2an gw nie...Dimana kah kau berada..????Gw ke ilangan U nie bu...,,Yuyun

Afriyani , si ibu yg banyak kasih masukan tentang ‘amalan-amalan’ n ilmu

kecantikan,,.Kapan2 gw terapin amalan n ilmu2 nya...

Finally,,Thank’s for everything... Kalian semua baik banget sama gw,,bener2

SAHABAT yg belum pernah gw temuin,,gak pernah ninggalin gw pas gw

sedih dan susah,,gak cukup kata TERIMA KASIH dari gw atas semua

bantuan Kalian,, semoga kebaikan kalian ALLAH yg Balas dengan diberikan

kalian semua SUKSES di masa depan..Amin…You Are The Best I Ever Had

Ladies….

18. tOex Bapak2 d’Pleboii nyaa : Fredi Yansyah, Huuaaa,,banyak banget

bantuan U bwt gw,,Mpe gak tau lagi gw harus bilang apa,,Sm U gw bisa cerita



apa ajah tanpa canggung,,Sm U gw bisa minta tolong apa aja tanpa ragu,,Yg

pasti Thanks a lot cu,,jgn pernah minta balesan dari gw ya cu,,cz pasti gw gak

bisa bales,,bantuan U buuuaaanyaaak banget bwt gw, biar Tuhan aja yg bales

ya cu...Tetep jadi baek ma gw ya cu n Cepet menemukan pelabuhan cinta

terakhir mu ya...Hehehe...Akhmad Al Kautsar, ini orang menipu,,wajah

berwibawa,,pi taunya Eror juga dah..Hehehe,,Ngebolang lagi nyok

sar,,menjelajah Laut2 yag ada di Lampung...Ready???,,Acep Hendri, pecinta

bola yang romantis juga klo dah urusan hati..(yg ini gw baru tw

nie..),,romantis boleh asal jgn ngegombal aja U cep,,=D,,Ada salut juga sama

U cep,,U Hard Worker sejati,,Bakal Calon orang sukses ni..Amin...Julius

Presto, Bapak yg paling manja nie n suka ngambekan,,Pi U baek juga,,kapan

nie gw ditraktir es krim lagi,,nti gw bantu cri jaket Roolink

deh...Hahaha..Pengalaman terindah yang gak bakal terlupakan bersama kalian

Touring mpe Lampung Barat bil ujan2an….Kapan lagi ya????

19. Temen-temen Sosiologi angkatan 2005, Gerombolan Paling rame (Endha,

Martha, Herna, Dewi, Riza, Riris, Asri, Eliya, Rizo, Devi) dah pada kemana

nie..????,,Gerombolan Berisik (Mardhiah, Phia, Melia, Yaya),,inget banget

dulu berisik banget klo rombongan ini dah ngobrol padahal cm 4

biji..Hehehe...Gerombolan siberat (Dina, Rhey, Yusna, Ermay,

Visi),,Gerombolan kurang eksis (Deka, Dini, duo tri Tri Desi n Tri Linda,

umi),,Best Couple ever after versi Sos 05 (Rifah n Ketum) sorry ya tum,,pi gw

yakin ini yg terbaik bwt U...Hahahah... Gerombolan ekslusif “ ngarepnya



sih..” (Nyoman, Dwarte, Yuri, Wisnu),ayo dong sebelum pada abis di seret-

seret kucing selesain dulu kuliahnya...=D,, Putri, Nila yang sekarang udah jadi

cantik nie.., Doni bawel n menel.., Andika ayo semangat nyelesain skripnya..,

Dimas, Guntur, Vico, Hendra, Winoto, Andi, Rahmat, Ocha, and ALL 2005

yg disebut maupun yg gak disebut,,SUKSES bwt Qt semua,,Nti Qt kumpul2

lagi ya....pi jgn pada bandel lho...Capek tau ngurusinnya....Huhui...

20. Serta teman mahasiswa Unila lainnya yang pernah berinteraksi dan

memberikan warna tersendiri dalam pergaulan penulis selama kuliah

21. Almamater Tercinta

Semoga segala bantuan dan jasa baik yangtelah diberikan kepada penulis menjadi

amal baik dan mendapat pahala dari Allah SWT. Harapan penulis, semoga skripsi

yang sederhana inidapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalam,,

Bandar Lampung,  Februari 2010

Penulis

Mia Marissa


