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Syalom.. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan

berkahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Faktor Penyebab Anak Putus

Sekolah (studi kasus di Dusun IV Kelurahan Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan

Kabupaten Lampung Tengah)”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat

untuk memperoleh gelar Sarjana Sosiologi pada Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada

semua pihak yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Drs. Hi. Agus Hadiawan, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Lampung.

2. Bapak Drs. Susetyo, M.Si.,selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Lampung.

3. Ibu Dra. Anita Damayantie, M.H. sebagai dosen pembimbing utama yang selalu

mendukung, membantu, dan sabar memberi masukan hingga akhirnya skripsi ini bisa

terselesaikan. Terimakasih ibu Anita.

4. Ibu Dra. Paraswati Darimilyan sebagai dosen pembahas yang telah mengoreksi,

membimbing, memberikan saran dan kritik dalam penulisan skripsi ini. terimakasih

banyak ibu Paras tersayang.

5. Dr. Bartoven Vivit Nurdin, S.Sos, M.Si. selaku dosen Pembimbing Akademik yang

selalu memberi arahan.

6. Seluruh dosen, staff, dan karyawan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

politik Universitas Lampung.



7. Seluruh responden yang telah bersedia untuk menjadi responden, sehingga skripsi ini

bisa terselesaikan.

8. Untuk yang selalu hadir dalam doaku dan selalu mendoakanku, Mamak Sulastri dan

Bapak Rusdi. Begitu banyak energi, materi, perhatian dan doa yang tak henti-hentinya

demi keberhasilanku. Terimakasih atas segala pengorbanan yang kalian berikan. Maaf

baru ini yang bisa aku persembahkan untuk Mamak dan Bapak. Doakan anakmu ini

agar bisa selalu membahagiakan kalian. Dan mamas serta mbak yang juga

mendoakanku, memberikan semangat dan dukungan. Kalian adalah orang yang sangat

berarti dalam hidupku.

9. Untuk camiku Sinforianus Hardian Agus Prasetyo yang menemani hidup saya dari

SMA hingga saat ini, antar jemput dari rumah kekosan, nemenin turlap, bimbingan,

seminar serta kompre, selalu menghiburku dengan berbagai candaan dan ejekannya.

Memberikan semangat buat revisi dan selalu mengerti aku. Terimakasih atas doa,

dukungan dan segala bantuannya sehingga semua proses perkuliahan penulis dapat

terselesaikan. iloveyou.

10. Untuk camerku, bapak Surendro dan mamak Suharti yang selalu mendukung.

Terimakasih doa dan semangatnya selama ini sehingga proses perkuliahan penulis

dapat terselesaikan.

11. Untuk sahabat d’jb. Wayan mbrong, Ayu belog, Ela mblosek, Mega mblondek, Opil

alay, dan Lia listrik. Semua julukan itu akan selalu mengingatkan kita. terimakasih

atas doa dan bantuan serta kebersamaannya selama ini, tertawa bareng, nangis bareng,

belanja bareng, masak bareng, tidur bareng, bimbingan bareng, serta kekocakan kalian

tidak akan terlupakan. Semoga kita tetap bersama dan sukses buat kita kedepannya.

Salam D’JB.



12. Teman-teman yang memberikan saran dan kritiknya semasa berproses skripsi, yang

suka nungguin dosen bareng. Makasih buat Paula, Yunia, Puspita, Vina, Agnes, Tara,

Dinda, Viola, Safitri, Sinta, Suci, Suhe, Arif, Andri, Laela, Anisa, Silvia, Wayan

Surya, Eci, Saeno, Pika, Nita, Anggi, Tini, Holis, Siska, Intan, Novita, Hana, Okta,

Menk, Ika, serta kakak tingkat mbak Partini, mbak Eva dan Bang Sulis. Terimakasih

semuanya.

13. Untuk teman-teman sosiologi angkatan 2012 yang tidak bisa saya sebutkan satu

persatu, terimakasih pernah hadir mengisi banyak kenangan dan kerjasama dalam

tugas-tugas semasa kuliah, Semoga sukses menghampiri kita semua.

14. Untuk teman-teman KKN Ramsai, Kristin, Bimbi, Pi, Fajar, Husen, Doni dan Fidel.

Terimakasih untuk 40 hari, untuk pelajaran berharganya. Sukses buat kita semua.

15. Untuk teman-teman kost’an May Darwin. Agnes, Yuni, Lina, Renda, Suci, Mbak Uli,

Mbak Neti, Mbak Ranis, Mbak Minarti, Sonia, Okta. Terimakasi atas doa dan

dukungannya serta segala macam ceramah sehingga memotivasi saya untuk

menyelesaikan skripsi ini.

16. Serta semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih. Semoga

kita bisa sukses bersama-sama dan senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik

kedepannya.

Penulis hanya bisa berdoa Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan dan bantuan

yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih

jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat

berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, Februari 2016
Penulis

Theresia Suparmi


