
SANWACANA 

 

 

 

 
Assalamualaikum Wr, Wb 

 

Puji Syukur pada Allah SWT pemilik jagat raya, penciptaku dan pemanggil 

nyawaku, Shalawat serta salam, kusampaikan kepada Baginda Rasullullah SAW 

beserta keluarga dan sahabatnya, 

 

Sungguh suatu hal  yang sangat bermakna ketika akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Studi Deskriptif Tanggung Jawab Suami 

Yang Ditinggal Istri Bekerja Menjadi TKW “. Merupakan salah satu syarat 

untuk mencapai gelar Sarjana Sosiologi di Universitas Lampung. 

 

Dalam Kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada : 

 

1. Bapak Drs. Pairulsyah. MH Selaku Pembantu Dekan III di Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang banyak membantu saya 

dalam proses perkuliahan di awal. 

 

2. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.Si Selaku Dekan di Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 

 

3. Bapak Drs. Yulianto, M.si Selaku Pembantu Dekan II Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik di Universitas Lampung. 

 

4. Bapak Drs. A. Effendy, MM. Selaku Pembantu Dekan I di Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Dan banyak membantu saya dalam proses tanda 

tangan untuk keperluan di kampus maupun diluar kampus. 

 



5. Bapak Drs. Susetyo, M.Si Selaku Ketua Jurusan Sosiologi yang banyak 

memberi saya pengarahan pengarahan dalam mengikuti perkuliahan dan 

pengurusan dokumen dokumen skripsi. 

 

6. Ibu Dra. Paraswati Darilmilyan selaku pembimbing skripsi saya terima 

kasih bantuan nya selama ini ibu memberikan fast respon yang baik 

kepadaku banyak membantu ku di saat perkuliahan hingga akhir 

penyusunan skrisi ini. 

 

7. Ibu Dra. Anita Damayanti selaku dosen pembahas saya sekaligus dosen 

mata kuliah yang ku ambil terimakasih ibu selama ini membantu saya 

terus maaf saya sering mebuat ibu pusing ya bu hehehe.. 

 

8. Bapak Drs. Gunawan Budikahono selaku dosen mata kuliah yang ku ambil 

bapak sanagat membantu saya pak terima kasih pak atas bantuan yang 

selama ini bapak berikan kepada saya pak dan terima kasih atas partisipasi 

lainnya pak. 

 

9. Mba Siti Selaku staff  jurusan selama ini membantu dan mencereweti saya 

dalam proses penyusunan skripsi ini hingga skrisi ini pun kelar mba 

terimaksih banyak mba. 

 

10.  Seluruh Bapak Ibu dosen FISIP UNILA, terima kasih banyak atas ilmu 

yang kalian berikan kepadaku dan bimbingan-bimbingan yang telah 

berikan kepadaku saat menjalai masa perkuliahan. 

 

11.  Seluruh Staff dan karyawan FISIP UNILA, terima kasih atas segala 

bantuan dan kerjasamanya yang baik. 

12.  Papa Mama, terima kasih banyak atas pemberian nya, pengorbanan kalian 

untukku  sangat memberi pelajaran bagi ku kelak pa ma terima kasih 

banyak doa doa yang kalian panjatkan untukku kasih sayang perhatian 



kalian selama ini terikasih banyak semua cinta yang kalian berikan pada 

diriku semoga aku dapat membalas jasa-jasamu amin.. 

 

13.  Untuk Sartika kekasihku yang aku sayangi aku perhatikan selama ini, 

tidak terasa kita kenal dari sebelum aku masuk kuliah hingga hari ini kita 

terus bersama, walau senang sedih kita teteap bersama sama kekampus 

terus bareng kamu, terima kasih untuk kamu yang selalu menyemangatiku 

mengisi hari hariku dari segala pemeberian mu aku bantuan mu semuanya 

aku ucapkan terima kasih... walau kamu setiap hari buat aku jenggkel tapi 

aku tetap sayang kamu, gak kerasa yah aku sudah selesai kuliah sekarang, 

dulu aku liat kamu masih jadi mahasiswa baru hahaah sama masih sekolah 

hahaha , dan aku ingat dalam proses aku mau ujian skripsi sampai 

sanwacana ini diketik kamu tidak ada disampingku dan menyemangati ku 

karna kamu lagi KKN  dari semuanya aku hanya bisa mengucapkan 

terima kasih sayang kamu sangat berarti bagi aku. 

 

14. Untuk M. Chaliq moeslym sahabat karibku selama ini yang terus 

membantu ku saat gw kesulitan gak kerasa kita sekarang sarjana boy dari 

awal masuk perkuliahan hingga akhir perkuliahan ini kita tetap sama-

sama, walau lo suka buat gw kesel jengkel karna tingkah lo yang ngeselin 

sok perfect tetep saja lo ada buat gw, terima kasih aliq terima kasih pay 

kampay ganggu lo..... 

 

15.  Buat yuki sabrina ratu maruli muthia terima kasih semua bantuan nya 

kalian, kalian emang tidak tergantikan, kalian sangat membantuku saat 

dalam proses perkuliahan hingga sanwacana ini diketik kalian terus 

membantuku terima kasih sahabat-sahabatku.. 

 

16.  Untuk zaki panca baskara ardi sule terims kasih kalian selalu menemaniku 

saat aku tidak ada teman di kampus, kalian biasa stay kantin eva 

terimakasih teman- teman semua.. 

 



17.  Terima kasih untuk Sosiologi 2010 terima kasih buat kalian terus 

mambantu ku menyemangatiku terima kasih Sosiologi 2010 maaf nama-

nama tidak saya sebutkan satu persatu, sekali lagi terima kasih... 

 

18.  Buat anak-anak kantin emak Ferindo iyas diki apri rifki terimakasih kalian 

adalah sahabat sahabat karib ku beberapa bulan ini yang selalu 

menemaniku saat jam istirahat terimaksih semua anak-anak kantin emak.... 

 

 

Hanya doa yang dapat penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga 

apa yang telah diberikan semua pihak kepada penulis akan mendapatkan imbalan 

dari Nya dan sempga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.... Amin 

 

 

Bandar Lampung,      Jauari 2014 

 

 

Rezky Adithya 

 


