
SANWACANA

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah

memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya di setiap perjalanan hidup dalam

menempuh pendidikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang

berjudul “Ritual Tabuh Rah dan Judi Tajen” sebagai salah satu syarat untuk

memperoleh gelar sarjana Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di

Universitas Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan bimbingan,

motivasi serta dukungan kepada penulis. Atas segala bantuan yang diterima,

dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya

kepada:

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



3. Drs. I Gede Sidemen, M.Si., selaku pembimbing utama, terimakasih atas

segala bimbingan, motivasi dan kepercayaan diri yang ibu berikan dalam

proses penyelesaian skripsi ini.

4. Drs. Bintang Wirawan, M.Hum., terimakasih banyak atas segala saran dan

bimbingan selama menjadi mahasiswa dan selama proses penyelesaian

skripsi ini.

5. Ibu Dra. Anita Damayantie, M.H., selaku Pembimbing Akademik

terimakasih banyak atas segala saran dan bimbingan selama menjadi

mahasiswa.

6. Terimakasih banyak kepada seluruh dosen-dosen sosiologi yang telah

banyak memberikan ilmu dan inspirasi besar dalam hidup penulis, Ibu

Endry, Ibu Paraswati, Ibu Dewi, Ibu Erna, Ibu Vivit,  Ibu Yuni, Pak Ben,

Pak Ikram, Pak Suwarno, Bung Pay, Pak Usman, Pak Fahmi. Terimakasih

untuk setiap pengetahuan dan motivasi baru yang penulis peroleh setiap

harinya selama kuliah.

7. Kepada kedua orangtuaku Sabar Edi Prayitno (terimakasih papa yang

senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada Emy sampai Emy

menyelesaikan skripsi), Siwiyati (terimakasih mamaku tercinta atas doa,

dukungan, dan semangat yang mama berikan kepada Emy sampai emy

bisa seperti ini).

8. Kepada semua kakek dan nenek (dari papa dan mama) yang senantiasa

selalu sehat dan terus memberikan doa kepada saya.

9. Kepada seluruh keluarga besar (dari keluarga mama) yang tiada henti-

hentinya memberikan semangat, doa, dan dukungan, Galih (terimakasih



untuk kesabaranmu sebagai adik yang mau berbagi susah dan senang),

Asti (sebagai adik sepupuku yang selalu memberikan dukungan dan

bantuan dalam menyelesaikan skripsiku), Bulek Kodek dan Pak Ayan

(terimakasih sebagai bulek, bulek telah banyak memberikan saran dan

inspirasi buat saya), Bude dan Pa’de Tina (terimakasih bantuannya selama

ini, sehingga saya menyelesaikan skripsi), kepada Paman Suweco dan

Mekman (terimakasih untuk nasehat-nasehat yang gak pernah berhenti),

seluruh saudara-saudaraku Mbak Tina, Adik Yuli, Adik komang, Adik

Ayu, Adik Iman, Adik Doni, Adik Aldo, Adik Cacan, Adik Dea, Adik

Kadek, Adik Andre, Adik Nia, dan Adik Arya (terimakasih atas canda dan

semangat yang kalian berikan) .

10. Kepada keluarga (dari papa) yang tidak henti-hentinya memberikan

dorongan dan bantuan kepada saya. Kepada Pa’de Sukadi dan Bude

(terimakasih atas semuanya), untuk saudara-saudaraku Mbak Novi, Mbak

Fitri, Mas Agus, dan Mas Joni (terimaksih doa dan bantuan kalian semua).

Terimakasih untuk keponakan-keponakan saya Lutfi dan Bagas.

11. Terimakasih untuk setiap kebersamaan kita dan kebahagiaan yang tercipta

disetiap kebersamaaan itu keluarga besar saya.

12. Sahabat-sahabat kecilku Nitha, Dyah, Citra (Ndok), Nita, Depi,

terimakasih kita semua masih bisa bertemu dan berkumpul-kumpul

bersama.

13. Sahabat-sahabat saya “PELANGI”, Ayu, Desti, Arini, Mona, Fanny, dan

Peni semoga kita tidak akan pernah lupa satu sama lain meskipun

kedepannya kita tidak akan sering bertemu, ayo sobat kita sukses bersama.



14. Temen-temen angkatan Sosiologi 2010, Hanif , Desi Ratna, Rara, Yeksi

(sahabat  pertama saat masuk kuliah), Komang, Githa, Andria, Nely, Ria

jangkueng, Aziz, Emile, Sulisetiawan. S.Sos. (sahabat yang selalu

memberikan petuah-petuahnya), Auliya, Cyntia, Desi, Ega, Nona, Rana,

Sely, Dwi, Vivit, dan seluruh teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan.

Terimakasih untuk waktu dan kebersamaan kita lewati, canda, tawa, haru,

duka kita jalani bersama di Sosiologi, saya bahagia, saya bangga, dan saya

bersyukur memiliki kalian semua dalam sejarah hidup saya. Terimakasih

telah menjadi bagian dalam perjalanan kesuksessan ini.

15. Kawan-kawan KKN Sukadanaham, Abang Ponco, Abang Anjas, Ridwan

Richard, Hero, Rangga, Reinah, Rizka, Ranti, Mbak Lia, Mbak Nuke,

Mbak Dewi, Yunita, Rossy. Terimakasih untuk kebersamaan,

kekompakkan, waktu, canda, tawa, yang kita telah lalui bersama.

Terimakasih yang sampai saat ini kita masih tetap bersama.

16. Seluruh penghuni Asrama Dewi Sri, Mbak Puspa, Mbak Hade, Mbak

Wind, Mbak Eka, Mbak Rini, Intan, Devi, Vivi, dan Yaya. Terimakasih

atas semangat dan nasehat yang telah kalian berikan disaat aku sedang

pusing dan penat menghadapi skripsi. Terimakasih atas canda, kegilaan,

kebersamaan, dan tawa gila kalian selama ini. Semoga kita akan selalu

tertawa.

17. Seluruh Mbak-mbak Dewi Sri, terimakasih semua yang telah kita lalui

bersama (Mbak Ira, Mbak Nunik, Mbak Debi).

18. Seluruh pihak yang berperan besar dalam perjalanan penulis mencapai

semua ini, penulis ucapkan terimakasih (syukron) dan



Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, penulis

mohon maaf dan semoga skripsi ini dapat diterima di masyarakat. Harapan

penulis semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan informasi untuk

seluruh pihak. Semoga kita semua selalu dalam lindungan-Nya dan senantiasa

menjadi orang-orang yang istiqomah berada di jalan-Nya. Amin.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, Januari 2015
Penulis,

Widi Emylia


