
SANWACANA

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas karunia dan berkahnya penulis

dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh kegiatan gotong royong

terhadap kerukunan masyarakat di lingkungan perumahan II Lama PT. Sweet

Indolampung, Tulang Bawang”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah

satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosiologi pada Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu politik Universitas lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-

besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam proses

penyelesaian skripsi ini, antara lain :

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

dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

2. Bapak Drs. Susetyo, M.Si., selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu

Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung

3. Bapak Drs. Abdul Syani, M.IP., sebagai dosen pembimbing utama yang

selalu mendukung, membantu dan sabar memberi masukan dan motivasi

hingga akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan. Terima kasih Pak Syani saya

bersyukur bisa bertemu dan dibimbing oleh bapak.



4. Bapak Dr. Hartoyo, M.Si., sebagai dosen penguji yang selalu memberikan

masukan, kritik, dan saran dalam penyempurnaan skripsi ini.

5. Ibu Dewi Ayu Hidayati, S.Sos., M.Si., selaku dosen pembimbing

akademik yang selalu memberi arahan.

6. Seluruh dosen, staff, dan karyawan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Lampung.

7. Bapak Ir. Heru Sapto Handoko, selaku Administrasi Manager di PT.

Sweet Indolampung yang telah memberikan kesempatan kepada saya

untuk melakukan penelitian di lingkungan perumahan II Lama PT. Sweet

Indolampung.

8. Masyarakat di lingkungan perumahan II Lama PT. Sweet Indolampung

yang telah membantu memberikan data-data dalam penyelesaian skripsi

ini.

9. Bapak dan Ibuku tercinta yang selalu mendo’akan aku, memberikan

semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, untuk nasihat-

nasihatnya, untuk kerja keras dan usahanya agar aku tetap terus kuliah

demi mencapai gelar sarjana. Skripsi dan gelar Sarjana Sosiologi inilah

yang menjadi awal persembahanku untuk membuat kalian bangga. Sehat

selalu dan do’akan terus anakmu ini agar bisa mencapai kesuksesannya

dan bisa membuat kalian bangga setiap hari dan selamanya. Amin.

10. Adikku tersayang, Harlisyafri Prakoso, yang hampir setiap waktu

menanyakan “kapan wisuda mbak?” Terimakasih karna sudah ikut

menyemangati dan mendokan mbakmu ini. Semoga kamu selalu sehat dan



selalu semangat belajar agar lulus SMA dan bisa melanjutkan impianmu

menjadi Tentara. Amin.

11. Keluarga Besarku yang selalu mendo’akan, menyemangati, dan

memberikan bantuan dalam kondisi apapun. Terimakasih.

12. Muhammad Bulhanudin yang Insyaallah menjadi pendamping hidup.

Terimakasih atas kasih sayang, perhatian dan kesabaranmu yang telah

memberikan semangat, do’a serta inspirasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Terimakasih telah menjadi penghibur disaat aku jenuh dan terimakasih

karna selalu ada saat aku sedang dalam keadaan sedih, susah dan bahagia.

Semoga engkau menjadi pilihan terbaik buatku dan masa depanku. Amin.

13. Dua sahabatku Yurika dan Fitriana Lestari. Buat Yurika terimakasih karna

dari semasa TK dan sampai saat ini tetap menjadi sahabat terdekat dan

terbaikku, selalu memberikan semangat dan do’anya disetiap apapun yang

aku lakukan, yang selalu mendengarkan curhatan sedih, senang, dan selalu

memberikan saran terbaiknya. Buat Fitri terimakasih selalu ada untuk aku

dalam kondisi terburuk dan terbaik aku, terimakasih selalu bersama di

kampus saat kuliah dan mengurus apapun mulai dari beasiswa, KKN,

sampai urusan skripsi. Terimakasih sudah menjadi pendengar curhatanku

juga. Semoga kita bisa wisuda bareng ya Fit. Amin. Tetaplah kalian

menjadi sahabatku sampai kapanpun.

14. Untuk temen-temen Sosiologi 011, Anggun, Yani, Dina, Vinta, Ica, Dwi,

Hesti, Arum, Eka, Lilian, Nora, Ratna, Citra, Marlina, Partini, Fetia,

Suspa, Yenni, dan kalian semua teman-teman seperjuanganku Sosiologi

011 yang tidak bisa disebutkan satu-satu karna terlalu banyak.



Terimakasih sudah menjadi teman selama 4 tahun ini. Semoga kita semua

sukses dengan caranya masing-masing. Amin.

15. Untuk teman-teman KKN Desa Margo Bhakti, Reni, Kia, Kio, Rindy, Rio,

Kak Ridwan, Ricky, Kak Satrio. Terimakasih untuk kebersamaannya

selama 40 hari dan Alhamdulillah masih bersama sampai sekarang. Sukses

ya buat kita semua. Amin.

16. Untuk teman-teman di Semarang. Terimakasih karna sudah mengenal dan

berteman denganku. Terimakasih sudah mau direpotkan oleh skripsiku.

Terimakasih sudah membantu mengajarkan SPSS untuk data di skripsi ini.

Selalu ingin kembali berkunjung ke Semarang bertemu Bulhan dan kalian

semua, serta melepaskan penat.

17. Serta semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga kita

bisa sukses bersama-sama dan senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik

kedepannya. Amin. Terimakasih.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna

dan bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 10 Oktober 2015
Penulis
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