
SANWACANA 

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

dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Mendidik Anak Dalam 

Keluarga Beda Agama (studi kasus di Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo 

Lampung Selatan)”. 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. Ibu Dra. Anita Damayantie, M.H. sebagai dosen pembimbing utama yang 

selalu mendukung, membantu, dan sabar memberi masukan hingga 

akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan. Terimakasih ibu Anita. 

4. Bapak Drs. Pairulsyah, M.H. sebagai dosen yang selalu mendampingi 

dalam menyusun skripsi ini, memberikan banyak pelajaran tentang skripsi, 

memberikan motivasi untuk terus semangat dan tegar, terimakasih banyak 

pak, saya sangat bersyukur bertemu dosen seperti bapak.. 



5. Drs. Bintang Wirawan, H.Hum. 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 Rahmat Witoto Kepala Desa Sidodadi yang telah memberikan 

kesempatan kepada saya untuk melakukan penelitian di desa Sidodadi. 

8. Kelima informan yang telah bersedia untuk diwawancari mengenai strategi 

mendidik anak, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. 

9. Almarhum Bapak yang tak sempat melihatku tumbuh dewasa, Yasinku 

selalu untukmu hingga akhir hayatku pak. 

10. Ibu yang selalu membuat aku semangat menyelesaikan skripsi ini, untuk 

do’a dan nasehatnya, untuk kerja keras dan usaha agar aku bias terus 

kuliah, untuk segalanya. Perjuangan seorang ibu tanpa suami, ibu yang 

hebat, satu-satunya manusia yang ingin ku serahkan hidupku. maaf baru 

ini yang bisa aku persembahkan untuk ibu, do’a kan akuagar bias selalu 

membahagiakan ibu. 

11. Semua keluarga besar yang selalumenyemangati dengan ejekan-ejekan 

yang kocak dan selalu ada dalam kondisi apapun, iyu, kang tomo, yu duah, 

kang peyek, yu pini, kang suli, yu puah, kang mat, mba jiti dan harun. 

Kamilah keluarga kesebelasan. 

12. Untuk almarhum tunangan saya Dwi Angga Novianto yang menemani 

hidup saya dari awal masuk SMA hingga kuliah semester empat. Maaf dan 

terimakasih. Perjuangan masuk kuliah dari mulai pendaftaran, cari kosan 



dan antar jemput dari rumah kekosan, terimakasih. Semoga selalu tenang 

disana. 

13. Untuk Adi Guna Irawan yang telah menemukanku dalam kegelapan, 

memberikan cahayanya, mencairkan kebekuan hati, iloveyou. 

14. Untuk sahabat dari SMA hingga sekarang kita masih bersama-sama, tesi, 

krisni, yusi, nofa, juli, yosep,imam dan sebagainya, semoga kita tetap 

bersama dan sukses buat kita kedepannya. 

15. Untuk teman-teman sosiologi 2011marlina safitri, anisa febriyanti, cindy 

anatika, anisa ns, agung, agus r,agus w, alfi, ali, andre, arum, yani, eka, 

anggun, fitriana, yeni, fahru, Fahri, Nora, Ica, Fatiah, Jeje, SiskaTika, 

wilfrida,angga, annisaocta, anton, arif, ica, anas, chintiara, citra, david, 

deni, desi, aris, dina, dimas, dwi, elvita, eri, eva, faxi. Fetia, moran, gede, 

hengki, hesti, rama, imam, hafiz, dika, meiga, mirda, tata, monik, nanda, 

nova, pandi, lilian, putu, ratna, suspa, nia, rizki, sartika, siska, siti, siti 

nurcahyani, tomi, uti, vinta, widya, wike, yoga, yosi, yudiyulica, semoga 

sukses menghampiri kita semua. 

16. Untuk teman-teman KKN Panca Karsa Purna Jaya, ucy, ine dan yusup. 

Kelompok lain berlima dan kita hanya berempat, tapi sukses buat kita. 

Terimakasih untuk 40 hari, untuk pelajaran berharganya. 

17. Untuk induk semang KKN Lurah Panca Karsa Purna Jaya yang sudah 

memberikan tempat tinggal selama KKN dengan fasilitas yang menunjang 

untuk melakukan segala aktifitas KKN. Terima kasih pak lurah dan 

keluarga yang peduli dengan kami, bu lurah beserta anak dan cucu-cucnya 

yang selalu memberikan hidangan lezat. 



18. Untuk Pak Camat Ariyanto yang gaulnya mengalahkan anak muda, pak 

wahid, pak carik dan bu carik, ibu-ibu PKK, anggota pengajian dan staf 

jajaran pihak desa dan warga Panca Karsa Purna Jaya yang sudah 

memberikan banyak pelajaran dan bantuan selama kami mengabdi, 

terimakasih. 

19. Serta semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, 

terimakasih.. Semoga kita bisa sukses bersama-sama dan senantiasa 

menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya. 

 

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, 

akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan 

bermanfaat bagi kita semua, svaha.  

Bandar Lampung, Oktober 2015 
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