
 
 

 
SANWACANA 

 
 

 
Bismillahirrohmanirrohim 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas segala ridho Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa 

serta karunia dan hidayah Nya yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul “Proses Ngakken Anak Pada MasyarakatLampung di Desa Buyut 

Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah” sebagai salah satu syarat untuk 

mencapai gelar Sarjana Pendidikan di Unversitas Lampung. 

 
Penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan maupun kekuranag yang terdapat dalam 

skripsi ini penulis juga menyadari kekurangan dari penulis baik dari segi substansinya karena 

keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang penulis miliki, untuk itu penulis mengharapkan 

saran dan kritik kepada pembaca agar dalam pembuatan karya ilmiah lainnya dapat lebih baik 

lagi. 

 
Dalam penyusunan skripsi ini, baik dari proposal hingga lanjut ke skripsi banyak sekali pihak 

yang membantu, untuk itu penulis mengucapkan kepada semua pihak yang telah membantu 

kelnacaran dalam penyususnan skripsi ini. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini penulis ingin 

menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah 

banyak membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, antara lain :  

1. Bapak Prof. Dr. Drs. Soejarwo selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Lampung 



2. Bapak Dr. Bujang Rahman, M.Si selaku Pembantu Dekan I Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Lampung 

3. Bapak Drs. I Nengah Maharta, M.Si selaku Pembantu Dekan II Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Lampung 

4. Bapak Drs. Tantowi Amsia, M.Si selaku Pembantu Dekan III Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Lampung 

5. Bapak Drs. Iskandar Syah, MH selaku Ketua Jurusan Pendidikan IPS sekaligus sebagai 

Pembimbing Utama dalam penyusunan skaripsi ini, terima kasih atas segala bimbingan 

dan waktu yang telah bapak berikan untuk membimbing penulis dan mengarahkan 

peneliti serta membantu penulis menyajikan laporan penelitian ini secara baik. 

6. Bapak Drs. Maskun, MH selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah sekaligus 

sebagai Pembimbing Akademik serta sebagai Penguji terima kasih atas segala bantuan 

dan bimbingan nya selama ini, dan terima kasih juga untuk segala masukan, kritik dan 

saran yang telah diberikan untuk perbaiakn skripsi ini. 

7. Bapak M. Basri, S.Pd, M. Pd selaku Pembimbing Pembantu yang selalu meluangkan 

waktunya untuk membimbing dan mengarahakn penulis dalam penyusunan skripsi ini 

dengan penuh sabar. 

8. Bapak Suhaimi Glr. Suttan Pengiran Rajo Turunan selaku ketua adat Desa Buyut 

Kecamatan Gunung Sugih yang telah membantu dan bersedia menjadi nara sumber 

penulis dalam mendapatkan informasi mengenai Ngakken Anak. 

9. Para Tokoh Adat Desa Buyut Kecamatan Gunung Sugih yang telah membantuPenulis 

dalam memperoleh informasi dalam penelitian 



10. Dora Maria dan Adi Setiawan selaku pembahas mahasiswa dalam seminar proposal dan 

Eva  sebagai notulen dalam seminar mahasiawa, terima kasih atas segala masuakan yang 

telah diberikan guna perbaikan. 

11. Sahabat-sahabatku Dian Surya Virga Wati, Juanita, Dwi Pratiwi terimakasih atas 

kerbersamaannya selama ini, semangat yang ada dalam diriku juga tak lepas dari 

semangat yang kalian berikan untuk meneruskan hidupku dan juga tak lepas dari kasih 

sayang yang kalian berikan, kemarin adalah kenangan hari ini adalah anugerah sedangkan 

esok aku tidak pernah tahu apakah aku masih ditengah-tengah kalian, jika semua ini 

berlalu maka ingatlah hari ini ketika kita masih bersama dan itu berarti aku masih ada 

dalam hati dan bagian dalam hidup kalian begitu pula kalian akan selalu ada dalam 

hidupku dan hatiku.      I LOVE YOU ALL. 

12. Rekan-rekan seperjuangan Dian, Tiwi, Jujuk, Cheri, Adi S, Ari K, Arbi B, Ketut Anwar, 

Ican Zalika, Yospan, Fikri, Defrimen, Endang M, Intan Permata, Senja, Khusnul, Sari 

Dwita, Sari, Erna Juwita, Emi, Apriyani Sihotang, Eva, Andesta, Dora M, terima kasih 

untuk kebersamaannya selama ini, semoga kita kelak dapat mencapai kesuksesan yang 

kita harapkan (Amin). 

13. Almamater Tercinta 

Semoga semua kebaiakan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah 

SWT . 

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk para pembaca sehingga dapat 

mengetahui dan memahami serta dapat menambah pengaetahuan pembaca dan kita semua 

mengenai ngakken anak. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 



       

Bandar Lampung,      Maret 2010 

       

      Nuryuni 

 
 

 
 

 
 
 
 

 


