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

Nya skripsi ini dapat diselesaikan. 

Skripsi dengan judul “Sikap Masyarakat Terhadap Lesbian”adalah salah satu 

syarat untuk memperoleh gelar sarjana sosiologi di Universitas Lampung. 

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Drs. Hi. Agus Hadiawan, M.Si.,selaku dekan Fisip Unila; 

2. Bapak Drs. Susetyo, M.Si, selaku Ketua Jurusan Sosiologi dan dosen 

penguji terima kasih atas saran dan masukan. 

3. Bapak Drs. Ikram, M.Si., selaku pembimbing utama terima kasih atas 

masukan, saran, dan kritik dalam penyempurnaan skripsi ini; 

4. Bapak Drs. Abdulsyani, M.I.P selaku dosen pembimbing akademik; 

5. Seluruh Dosen dan Staf administrasi  Fisip Unila; 

6. Bapak dan Ibuku tersayang, terima kasih atas doa, semangat dan semuanya 

yang tiada henti, 

7. Keluarga besarku, adik-adik ku tercinta Aji Setioko, adek gita, adek sigit 

yang bikin suasana dirumah rame, bikin mba pusing dan selalu jadi 

semangat buat mba nyelesain skripsi ini, terima kasih buat senyuman 

kalian 

8. Sahabat tersayang, margaretta (tante salon  sukses ya say salon nya, jadi 

basecamp buat galau bareng), yunita sari, novella, veni, wina terima kasih 

untuk kalian yang tiada henti nya selalu memberikan semangat dan 

dorongan buat selesain skripsi ini, kalian sahabat terbaik selamanya tetap 



terbaik , selalu ada, selalu nemenin disetiap keluh kesah gue, dan tangisan 

gue, love you so much best friend  

9. Buat sahabat seperjuangan cindy anatika, partini yang udah lulus duluan, 

marlina safitri, terima kasih buat kalian semoga kita sukses. 

10. Seluruh teman seperjuangan jurusan Sosiologi angkatan 2011: Siska 

Amelia, Renny Suspa Diyanti, Hestiana Meganingrum, Dwi Oktaviani, 

Vinta Riasyahrani, Fetia Irtama Reza, Indah Julita Hasibuan, Wilfrida 

Oktavia, Eva Etiningsih, YuliA tika Sari, Dina Purnama Sari, Annisa 

Oktaviani, Hestiana Meganingrum, Desi Relga Budi Calestin, Ali Fatiah, 

Yulica Inggraini, Monika Damayanti, Elvita Sofianti, Eri Wahidiyanti, 

Anisa Nurlaila Sari, Ayu Alvica Reneo, Putu Diana Putri, Agus Windu 

Santoso, Yudi Apriansyah, Deni Juliyan Ganesa, Fahru Kurniawan, 

Achmad Fahri Setiawan, Anton Prasetyo Wijaya, Tomi Nugroho, Arif 

Sobarudin, Widya Ningsih, semoga silaturahmi kita tetap terjaga, 

11. Terima kasih buat keluarga besar mba Ria bujung, mami, serumpun, abang 

zafran yang gemesin, rumah kalian adalah rumah kedua ku, tempat 

menenangkan fikiran sejenak  mendengarkan nasehat mami dan 

semangat , semoga tetap menjadi saudara. 

12. Terima kasih untuk mba cintya, mba mona, dan abang tingkat jurusan 

Sosiologi yang telah memberikan arahan dan semangat.. 

13. Buat Reza maulana penyemangat ku , calon imamku, terima kasih untuk 

semuanya perhatian, selalu ada buat aku, nemenin aku selama masa kuliah 

dan memberi dorongan buat cepet lulus hingga skripsi ini terselesaikan, 



yang tiada henti-henti nya memberikan aku semangat buat gak putus as, 

terima kasih banyak buat kamu, semoga kelak bisa jadi imamku yaa  

14. Buat Desa Labuhan Ratu V, Pak lurah Sudarmanto dan bu lurah , ibu-ibu 

PKK dan para warga Labuhan Ratu V terima kasih buat pengalaman 

berharga nya selama berada di desa tersebut, banyak pelajaran yang dapat 

kami ambil dan terukir indah dalam kenangan dan memoriku. Semoga 

makin maju dan sukses. 

15. Teman-teman KKN yang telah memberikan cerita baru, pengalaman, serta 

pelajaran yang berkesan untuk penulis. Kepada Anton P.S (kordes), Iis 

priatun, Amilya Rahayu, Anisa incamilla, Algi, Berry, Anisa Nurdina, 

Anggun Muthia Pratiwi, terima kasih untuk 40 harinya dan sampai saat 

ini, 

16. Terima kasih buat para warga Kelurahan Sepang Jaya ibu aria, sari, unna, 

wawan, doni, untuk dapat menjadi informan dalam penelitian saya terima 

kasih banyak untuk informasi dan waktunya. 

17. Mba Tia penjaga kantin yang baik hati yang mau dengerin curhat, dan 

berbagi pengalaman, terima kasih mbake.. 

18. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada 

penulis.  

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini belum seideal dan sebaik 

harapan, namun harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat. 
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