
 

 

 

SANWACANA 

 

 

Alhamdulillahirobbil’alamin  

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas ridho dan rahmat-Nya serta 

shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad 

SAW, yang telah membuka mata hati dan pikiran kita akan pentingnya ilmu 

pengetahuan, penulis dapat menyesaikan skripsi yang berjudul “SANKSI 

SOSIAL TERHADAP REMAJA PELAKU TINDAK KRIMINAL 

PENCURIAN (Studi Di Desa Lebuh Dalem Kecamatan Menggala Timur Tulang 

Bawang)”. 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 terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian 

skripsi ini, antara lain :  

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

Politik Universitas Lampung. 

2.  Bapak Drs. Susetyo, M.Si. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosiologi Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.  



3. Bapak Drs. Pairul Syah, M.H sebagai dosen pembimbing utama yang 

senantiasa memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini.  

4. Bapak Drs. Suwarno, M.H sebagai dosen Penguji yang memberikan saran 

dan masukan kepada penulis demi kesempurnaan skripsi ini. 

5. Dr. Hartoyo, M.Si selaku pembimbing akademik yang selalu memberi 

motovasi dan arahan. 

6. Bapak Veri Agusli, S.E selaku kepala Kampung Lebuh Dalem Kecamatan 

Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang atas informasi dan data yang 

diberikan mengenai Kampung Lebuh Dalem. 

7.  Bapak H. Hermansyah selaku salah satu tokoh masyarakat Kampung 

Lebuh Dalem. Terimakasih atas informasi dan dan data yang diberikan. 

8. Seluruh warga Kampung Lebuh Dalem yang sudah ikut terlibat dan 

bersedia membantu saya untuk menyelesaikan penelitian ini. 

9. Seluruh dosen, staf dan karyawan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Lampung. 

10. Kedua orangtuaku papa Akhmad Nasuri(Alm) dan mama Rita Paradita 

Sari dengan segenap cinta dan tenaga telah membesarkan, membimbing 

dan memotivasi dengan penuh kasih sayang. Walaupun papa udah gak 

ada tapi semoga papa tetap bangga ya sama mulya. Dan makasih buat 

setiap doa yang mama ucapkan buat kebaikan saya. 

11. Opa dan Oma yang selalu menyayangi dan mendoakan saya sampai 

sebesar ini. 



12. Kedua adikku Dwi Sabtilas Nurita Lana Sari yang selalu merasa cantik 

disetiap kesempatan dan si bungsu Tri Ingdupan Meta Mellenia Sari yang 

selalu tergila-gila dengan barang-barang online, terimakasih atas 

dukungannya buat mulya. Jangan sering berantem ya, yang akur dong. 

13. Kepada Paman-pamanku,  Pem Dedi, Ayah Gunawan, Pakngah Ferry, 

Pakuda Mei, dan Paksu Eta Cihuy karena sudah menjadi pengganti papa 

yang baik selama ini. Makasih ya atas segala dukungan kalian, motivasi, 

dan segala sasuatu yang kalian berikan. 

14. Mem Sundari, Ibu Dania, Dan Memeh Rina Rahayu yang selama ini 

selalu mendukung saya. 

15. Kepada Mada dan Manda juga Icu dan Paksu Gede yang mendukung saya 

selama ini. Makasih yaaaa.  

16. Adik-adik sepupuku Guntur, Gempa, Topan, Rembulan, Badai, Guruh, 

Gerhana, Halilintar, Cahaya, Tirta, Purnama, Banjir, Gemilang, Bayu, 

Indah, Bunga, Melati yang udah mendukung Mulya selama ini, makasih 

loh yaaa buat doa dan semua-muanya. 

17. Pupu aku Jelita Song-Song yang super sibuk dan terlahat kurusan,  

makasih ya kamu udah sabar ngadepin aku selalu motovasi aku dan selalu 

dengerin curhat aku dalam segala hal. Cepet nyusul ya kamu pu. 

18. Undo Deviana, S.sos yang selalu jadi temen ngegosip bareng, temen 

shooping bareng, temen ngehayal bareng, sampe temen nyesel bareng 

akibat beli barang-barang iyuh. 

 



19. Cintia masta NPM 35 yang sampe sekarang gua masih gak ngerti gimana 

cara nulis nama lo yang bener sesuai akta kelahiran, makanya punya nama 

jangan alay gak usah gunain huruf-huruf yang gak perlu, makasih ya 

selama ini udah sabar ngadepin tingkah gua, cepet nyusul ya icin 

semangat terus. 

20. Amen awa awa Desi Aryani penderita brontritis kronis dan nyaris buta 

yang setiap tindakan nya selalu nanya gua, selalu gupek setiap mau 

nemuin dosen dengan latihan mau ngomong apa. Makasih amen udah 

sabar ngadepin gua, tapi gua sih sebenernya yang lebih sabar ngadepin lo. 

21. Buat geng’s Onah, Anis, Atul, Is, Ety, dan semuanya deh ya anggota 

gengs kita yang gak bisa gua sebutin satu-satu soalnya kayanya tiap hari 

nambah  aja, makasih semuanya udah dukung dan support gua selama ini 

dan selalu jadi temen yang baik buat gua. 

22. Anisa Nurlalila Sari dan Dian Fajarani temen masa kecil yang sampe 

sekarang pun masih temenan juga. Makasih ya buat semua dukungan dan 

motivasi kalian. 

23. Temen-temen seangkatan, adik tingkat atau kakak tingkat yang gak bisa 

disebutin satu-persatu, makasih atas bantuan dan dukungan selama kita 

sama-sama berproses di kampus.. 

24. Kamu-kamu yang dulu pernah ada dan pernah dukung aku dalam setiap 

proses yang aku lalui, makasih ya udah pernah hadir dan memberi warna 

dalam hidup aku dan makasih juga atas saran-saran kalian yang cukup 

membangun. Maaf kalo sering jadi sasaran kekeselan dan emosi aku. 



25. Kamu yang saat ini masih selalu dukung aku dan motivasi aku. Makasih 

udah sabar ngadepin aku dan makasih atas semua saran-saran yang kamu 

kasih ke aku, maaf kalo aku sering bikin kamu kesel. 

26. Kamu yang kelak mengisi hari-hari aku secara permanent. 

27. Teman-teman jurusan lain yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. 

Suatu kehormatan bagi saya memiliki teman seperti kalian semua.  

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

atas segalanya, semoga saya bisa menjadi pribadi yang baik. 

 

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. Amin.  

 

Bandar Lampung, Desember 2014  

Penulis,  

 

Eka Sabtilas Junta Landa Sari 


