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Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya skripsi ini 

dapat diselesaikan. 

Skripsi dengan judul “Pengaruh program bina lingkungan terhadap prestasi siswa-siswi 
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2. Bapak Drs. Susetyo, M.Si., selaku Ketua Jurusan Sosiologi; 

3. Ibu Dra. Anita Damayantie, M.H, selaku pembimbing utama atas kesabaran dan 

ketulusan dalam memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian 

skripsi ini serta memberikan semangat tiada henti; 

4. Bapak Drs. Susetyo, M.Si selaku dosen penguji atas masukan, saran, dan kritik dalam 

penyempurnaan skripsi ini; 

5. Bapak Dr. Hartoyo, M.Si selaku dosen pembimbing akademik; 

6. Seluruh Dosen dan Staf administrasi Fisip Unila; 

7. Ayah dan Emak ku tersayang, terimakasih atas doa, semangat dan semuanya yang 
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8. Keluarga besar Hi. Aminta yang selalu memberikan motivasi dan nasihatnya kepada 

saya. 

9. Keluarga Besar (Alm) Hi. Putut Suparyanto yang selalu baik dan selalu memberikan 

nasihat maupun suka membantu keluarga saya. 

10. Adikku Apriyansyah yang selalu kurus dan Tri Hidayatulloh (iyi) sukses ya buat kita 

semuanya, semoga selalu bisa berguna buat orang lain dan lingkungan amiin.  



11. LetKol.Inf Hendra Gunawan terimakasih paksu selalu memberikan semangat nasihat 

dan motivasi untuk saya, pengalaman dan pengetahuan sangat berguna di kehidupan 

saya. 

12. The Legend Of Herjuno, S.H, M.H atau biasa dipanggil sam ureh terimakasih sam 

wejangan amazingnya, nasihat dan masukan yang super, dan yang pasti ilmu dan 

pengetahuan yang selalu diberikan kepada saya, selalu membimbing saya, ini sosok 

udah saya anggap seperti kakak sendiri, sekali lagi terimakasih atas semuanya sam 

hehe 

13. Bang Arif dan bang Bagindo Kusairi S.H kakak angkat di tempat kkn yang selalu 

memberikan kata-kata mutiara untuk kehidupan saya, selalu memotivasi dan 

memberikan semangat untuk mengejar cita-cita saya .  

14. Sahabat-sahabat saya anggi alim sopian ketut tri albet, sahabat sehidup semati namun 

duluan mereka yang sukses, doakan sahabatmu ini bisa sukses dan menyusul kalian 

hehe  

15. Dulur-dulur saya dikampus Dimas anas agung faxy yossi sukses buat kita semua lur, 

jangan selalu freeday terus haha selow aja, dunia ini hahahahaha  

16. Teman-teman seangkatan 2011 semuanya yang udah lulus maupun yang sedang 

berjuang sukses buat kita semua, semoga ilmu yang kita dapat di perkuliahan selama 

ini bisa bermanfaat untuk semua orang amiiinnnnn 

17. Teman-teman SMP dan SMA semoga kita selalu sukses aminnn 

18. Terima Kasih kawan-kawan KKN ice debby devi delsen chairman danny dan anton 

semoga sukses untuk kita semua, semoga selalu bisa bermanfaat ilmu kita untuk 

masyarakat. 



19. Bang oman the amazing selow aja dunia ini hahahaha, terimakasih cerita-cerita 

bohongnya akan selalu dikenang sepanjang masa, mitos-mitos yang selalu gak jelas 

untuk diperbincangkan gak akan pernah diinget kok ngab hahaha 

  

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini belum seideal dan sebaik harapan, 

namun harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat. 
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