
 

 

 

SANWACANA 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, yang telah memberikan kekuatan dan izin-

Nya kepada penulis baik fisik maupun mental sehingga penulis dapat merampungkan skripsi 

ini. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan 

pendidikan pada program Strata Satu (S1) dan untuk melengkapi syarat-syarat guna 

memperoleh gelar Sarjana Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Lampung. Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak menerima bantuan dan 

bimbingan dari berbagai pihak, dengan tidak mengurangi rasa terima kasih atas bantuan 

semua pihak, maka secara khusus penulis ingin menyebutkannya,  

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

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

Universitas Lampung;  

2. Drs.Susetyo,M.Si. Selaku Ketua Jurusan Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Lampung; 

3. Dra. Anita Damayanti, M.H. Selaku Pembimbing Utama dan Sekretaris Jurusan Program 

Studi Sosiologi, terima kasih atas saran dan ilmunya yang selama ini diberikan kepada 

penulis;   

4. Drs. Suwarno, M.H. Selaku Dosen Pembahas dan Selaku Pembimbing Akademik yang 

senantiasa mengarahkan dan memotivasi penulis dalam proses belajar kearah yang lebih 

baik; 



5. Bapak dan Ibu Dosen di Jurusan Sosiologi yang telah memberikan bimbingan dan 

nasehatnya selama penulis menimba ilmu pengetahuan di FISIP Universitas Lampung 

serta para  pegawai dan karyawan yang senantiasa ikhlas dalam melayani administrasi dan 

segala sesuatu keperluan akademik yang dibutuhkan penulis;  

6. Pimpinan perpustakaan beserta karyawan, baik perpustakaan FISIP maupun perpustakaan 

Universitas Lampung, yang telah memberikan pinjaman buku-buku literatur yang 

dibutuhkan oleh penulis;  

7. Kedua orangtuaku serta adikku tercinta yang selalu memberikan motivasi dan do’a-do’a 

sucinya, sungguh begitu besar jasa-jasa kalian kepadaku dalam hidup ini. Hanya do’a dan 

bhaktiku yang bisa kupersembahkan pada kalian serta adikku tersayang yang selalu 

mendo’akan penulis dalam mencapai cita-cita. 

8. Suami ku tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayangnya dan cintanya yang tulus, 

selalu memberikan do’a dan semangat, selalu meluangkan waktunya dan dan tidak pernah 

lelah ataupun mengeluh untuk mengantarkan ku kekampus. Serta ibu mertua yang selalu 

memberikan do’anya untuk penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Dan untuk anakku 

yang menjadi penyemangat bagi penulia dan selalu memberikan ocehan-ocehan kecilnya 

dan tingkah polah lincahnya yang mengobati rasa lelah. 

9. Sahabat-sahabat ku tersayang Rara si embem yang imoet yang selalu menemani tidur saat 

ngekost dulu yang selalu mendengarkan curhatan ku walaupun itu-itu ja curhatnya, 

hehehe.. dy juga yang selalu memberikan do’a serta motivasinya dan berbagi ilmu serta 

informasi yang dibutuhkan penulis, hesti si mami yang selalu seperti ibu bagiku karena 

kata-katanya yang lembut dan memotivasi serta memberikan ilmunya bagi penulis, chelly 

cengah yang dulu selalu membuatku menangis karena kata-kata kasarnya tapi semua itu 

adalah untuk kemajuan dihidupku agar aku kuat dalammenghadapi hidup ini dan tidak 

mudah cengeng dan menyerah pada keadaaan. Gita si adek paling bontot karena dy paling 



muda yang selalu tersenyum dan ngegalau karena si PMP itu.. hehe jangan galau-galau 

lagi ya ta.. hehehe. Makasih juga buat motivasi dan do’anya dalam menyelesaikan skripsi 

ini.  

 Delsi si mbak bro yang selalu ceria dan tersenyum walaupun yang selalu tegar dalam 

menghadapi setiap masalah. Yang selalu bersikap dewasa dan memberikan motivasi bagi 

penulis. Lesy si nyonya yang gak pernah galau yang selalu ceria dan tersenyum, Desy si 

endut kayak baby ku yang selalu ceria makasih buat tuliasan yang nyelip didraft, makasih 

buat do’anya.  

10. Teman-teman seperjuangan dalam menimba ilmu Herlin, Mbk Hanif, Aulia, Mbk Ayu, 

Yeksi, Komang, Jani, Ria, Sakina, Putri, Emi, Mona, Desty, Arini, Putri Ria, Astri, Sekar, 

Khoirunissa, Nora, dan teman-teman seluruh angkatan 2010 Sosiologi Universitas 

Lampung yang senantiasa membantu dan menyumbangkan ide-idenya serta memberi 

motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. 

11. Teman-teman dan kakak-kakak KOPMA Rima, Novi, Mbk Nisa, Mbk Intan, Kak Bayu, 

Kak Ian, Kak Ronald, Kak Manto (Alm) yang begitu cepat meninggalkan kita semua, Elis, 

Ian, Anggi, dan teman-teman serta kakak-kakak yang lain yang selalu memberikan do’a, 

informasi, serta dukungan dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

12. Teman-teman KKN Badak Rere, Desmon, Nurul, Inoey, Andar, Rahmat, Bang Binsar, 

Iguh, Jirry. Yang sudah seperti keluarga sendiri yang dipertemuka saat Kuliah Kerja Nyata 

di Pekon Badak. Yang awalnya kita tak mengenal satu sama lain tapi disinilah kita 

depertemukan dan akhirnya menjadi sahabat serta keluarga. Menjalani 40 hari masa KKN 

tanpa sinyal namun tetap ceria karena selalu bersama-sama mencari sinyal di pinggir 

pantai setiap sore hari hal yang tak terlupakan seumur hidup.  

13. Teman-teman kosan mercy tersayang Mbk Eli, Novi, Rara, Sarah, Mbk Eni, Mbk Lia, 

Mbk Vera, Mbk Inggit, Rina, Ririn, Nurul, Eka, Rini, Haroh, Wiwid. Mbak Eli si mbak 



imoet yang selalu galau tapi juga selalu ceria makasih udah selalu dengerin curhatanku, 

udah menjadi kakak teman dan juga sahabat bagi penulis. Mbak Mega, Mbk Yeni, teman 

mbk eli yang selalu memberikan do’a dan motivasi bagi penulis walaupun kita beda 

fakultas dan beda umur karena mbk eli tapi akhirnya kita bisa menjadi teman dan sudah 

seperti sendiri kakak bagi penulis. 

14. Almamaterku Tercinta Universitas Lampung yang telah mendidik dan mendewasakanku 

dalam berfikir dan bertindak.  

15. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil sehingga 

terselesaikannya skripsi ini.  

Penulis sadar bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat 

kemampuan pengetahuan dan pengalaman penulis yang terbatas. Akhirnya kepada Allah swt 

penulis senantiasa memohon rahmat, hidayah dan inayah-Nya semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi semua pihak dan Allah meridhai amal baik atas jasa semua pihak yang telah 

membantu dalam penulisan skripsi ini. 

 

Bandar Lampung,   Juli 2014 

Penulis,  

  

Dian Retno Palupi 


