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SANWACANA  

 

Alhamdulillahirobbil 'aalamin  

 
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-

Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

"Rumah Bari dalam Kehidupan Masyarakat Adat Palembang (Sumatera 

Selatan)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan 

pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. 

 
Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof.Dr. Sudjarwo, M.S., selaku dekan FKIP Universitas Lampung.  

2. Bapak Dr. Bujang Rahman, M.Si. Pembantu Dekan I FKIP Unila. 

3. Bapak Drs. I. Nengah Maharta, M.Si. Pembantu Dekan II FKIP Unila. 

4. Bapak Drs. Tontowi Amsia, M.Si. selaku Pembantu Dekan III FKIP Unila. 

5. Bapak Drs. Iskandarsyah, M.H, selaku ketua jurusan Ilmu Pendidikan, 

sekaligus Pembimbing Utama terima kasih atas kesediaannya untuk 

memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi 

ini; 

6. Bapak Drs. Maskun, M.H, selaku ketua program studi Pendidikan Sejarah, 

sekaligus sebagai Pembahas, Terima kasih atas kesediaannya untuk 

memberikan Bimbingan, Saran dan Kritik dalam proses penyelesaian skripsi 

ini. 

7. Bapak Drs. Ali Imron, M.Hum. selaku pembimbing pertama sekaligus sebagai 

pembimbing akademik atas bimbingan dan masukannya dalam penyelesaian 
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skripsi ini. 

8. Bapak Drs. Syaiful M, M.Si. selaku pembimbing kedua atas kesediaannya 

memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi 

ini. 

9. Bapak Drs. Maskun, M.H. atas kesediaannya menjadi dosen pembahas utama 

dalam ujian skripsi dan masukan serta arahan dalam penyelesaian skripsi. 

10. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah Ibu Dra. Risma 

Margareta Sinaga, M.Hum, Bapak Drs. Iskandar Syah, M.H, Bapak Henry 

Susanto, S.S, M.Hum, Bapak M. Basri S.Pd.,M.Pd, serta para pendidik di 

Unila pada umumnya yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak 

terhingga kepada penulis. 

11. Orang tua tercinta, Kakak dan adikku   serta semua keluarga besar ku yang 

senantiasa serta mendo’a kan dan menantikan keberhasilanku 

12. Sahabatku; Yospan, ketut, arbi, arie kurniawan, gusti, cheri, fikri, meri efendi, 

adi setiawan, akbar, uda devrimen, ridho armando, agus yuwono, bernad rosi, 

erik bohai manurung, khusnul, senja, eva, juanita, tiwi’, erna, sari, dora, 

andesta, sihotang, emi, yulida, susanti, desinar 

13. Kakak-kakak tingkat angkatan 2003 dan 2004, terima kasih sudah bersedia 

untuk menjadi tempat bertanya selama menyusun skripsi ini. 

14. Adik-adik angkatan 2006, 2007, 2008 dan 2009 terima kasih atas 

dukungannya dan hari-hari yang indah semoga tulisan ini bermanfaat. 

15. Semua yang tidak bisa dituliskan satu persatu oleh penulis, seluruh teman, 

rekan, orang-orang yang pernah bersama dalam menyelesaikan pendidikanku, 

orang-orang yang pernah Nadir dalam hidupku, kalian semua anugerah 
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terindah dalam hidupku. 

 
Penulis berharap semoga Allah memberikan balasan atas semua kebaikan dan 

pengorbanan semua pihak yang telah membantu penulis. Semoga skripsi ini dapat 

berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Atas segala bantuannya penulis ucapkan 

terima kasih semoga Allah SWT memberikan balasan atas ketulusannya. 

 

 

Bandar Lampung,  7 Mei 2010 

Penulis 

 

 
Ican Zalika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


