
 

 

SANWACANA 

 

 Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillah, Puji syukur atas segala nikmat dan rahmat-Nya yang diberikan 

Allah subhana Wata’ala sehingga berkat izin-Nya penulis diberikan kekuatan dan 

kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : “HUBUNGAN 

ANTARA KEGIATAN EKSTRAKULIKULER ROHANI ISLAM (ROHIS) DENGAN 

TINGKAT PELANGGARAN TATA TERTIB SEKOLAH PADA SISWA KELAS XI 

DI SMA NEGERI 4 BANDAR LAMPUNG TAHUN PELAJARAN 2009/2010”. 

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana 

Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Ilmu Pengetahuan 

Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. 

 
Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa selesainya penulisan Skripsi ini tidak 

terlepas dari bantuan, motivasi, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Oleh 

karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Sudjarwo, M.S 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. Tontowi Amsia, M.Si selaku Pembantu Dekan III Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. 

5. Bapak Drs. Iskandar Syah, M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Pengetahuan 

Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung 

sekaligus pembimbing utama dan pembimbing akademik yang telah banyak 

membantu dan memberikan arahan serta bimbingan yang sangat berharga 

kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

6. Bapak Drs. Maskun, M.H selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah 

Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Lampung sekaligus penguji skripsi penulis yang telah 

memberikan saran dan masukan serta wawasan yang sangat berharga untuk 

penulis. 

7. Bapak M. Basri, S.Pd,. M.Pd selaku pembimbing kedua, terima kasih atas 

arahannya dan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat 

terselesaikan dengan baik 

8. Bapak dan ibu Dosen Program Studi Sejarah serta para pendidik di 

Universitas Lampung yang telah memberikan Ilmu dan Pengetahuannya 

kepada penulis. 

9. Ibu dra. Hj. Lyn Warda Ismail selaku kepala SMA  Negeri 4 Bandar 

Lampung yang telah berkenan memberikan  kesempatan kepada penulis 

untuk melakukan penelitian di SMA Negeri 4 Bandar Lampung. Dan Ibu 

Inny Hikmatin, S.Pd selaku guru mitra yang telah menjalin kerja samanya 

selama dalam peneliti melakukan penelitian. 

 



10. Keluargaku tersayang : Papa (alm), Mama, kakak-kakakku, keponakan-

keponakanku serta seluruh keluarga besar Busri Agoes atas doa dan 

dukungannya baik moril maupun materil  

11. Sendi Nasrijan yang telah memberikan perhatian, masukan dan doa yang 

kubutuhkan. Terima kasih iya iang, tetaplah menjadi yang terbaik dalam 

hidupku, Semangat . 

12. Sepupu-sepupuku yaya, icha, ririn, teruskan perjuangan kalian. Jangan pernah 

putus hubungan persaudaraan. Tetap jadi my best cousin. 

13. Sepupuku ejha, tety, pipit, dek jeri, yuk era, novi  terima kasih atas bantuan 

dan dukungan serta motivasinya selama ini. 

14. Sahabat-sahabat  gw  tercinta, baik hati dan tidak sombong  ingga, gilang, 

reza, nandung, agung, wely, zeze, sari, yogie, nur ,mamed, moses, nanda, 

bang wan, wawan pala, ryan, eghi terimakasih ya atas saran-saran dan 

dukungan serta motivasinya selama ini. 

15. Teman-temanku d SMA N 1 Baturaja, yogie, danu, obet, ela, iyee, feny, dan 

yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas 

dukungan dan motivasinya selama ini. 

16. Temen-temen seperjuangan gw : Lusti, Septa, Yunda, terima kasih ya atas 

cerita indah yang kalian berikan sama gw semasa kuliah ini. Gak akan gw 

lupain. 

17. Teman-teman angkatan 2006 Reguler yang lain:  Edy, Putri, Endri, S.Pd, 

Puput, Shinta, Gadiez, Mitha, Shinta, Ririn, Nina, Puspo, Irmanto,  Agus,  

Eka Susanti, Emi, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, 

semoga pertemuan kita akan tetap langgeng dan terus menerus. 



18. Kakak tingkatku dan teman-teman 04, 05 dan 06 NR : Yuk Sari Mbak Lucky, 

Kak  Zius , Kak Ketut, Mbak Lusi,  Mbak Asri, Yushinta dan Jumli serta 

adik-adikku angkatan 07 (Togar, Ijonk, dan Fajar), angkatan 08, angkatan 09 

(Azizah)  baik Reguler maupun Non Reguler yang tidak dapat disebutkan 

satu persatu, terima kasih atas dukungan kalian semua, dan tetap semangat 

dalam mencapai cita-cita untuk masa depan. 

19. Rekan-rekan PPL di SMA Negeri 4 Bandar Lampung : Nana, Esi, Elis, 

Yuyun, Uli, DJ,  Rosy terima kasih atas kebersamaannya melewati hari-hari 

di sekolahan yang melelahkan. Serta siswa-siswi SMA N 4 Bandar Lampung 

khususnya anak  kelas X. Terimakasih ya atas kerjasamanya. 

20. Segenap pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yeng telah 

membantu penulis. Penulis ucapkan terima kasih, semoga Allah SWT 

membalas segala amal kebaikan kita semua. 

Penulis menyadari dalam menyelesaikan  skripsi ini banyak kekurangan  dan 

kesalahan dikrenakan keterbatasan ilmu pengetahuan, keterbatasan tata bahasa, 

serta kelemahan dan kekurangan yang ada pada penulis. Untuk kritik dan saran 

yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan dan 

pengembangan dimasa mendatang. 

Penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak 

dan diridhoi oleh Allah SWT. Amin. 

Wabillahittaufiq Wal Hidayah 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

Bandar Lampung,     April 2010 

Penulis 

 

Yunita Maha Rani 


