SAN WACANA

Assalamu’alaikum Wr. Wb
Alhamdulillahhirobbil’alamin, segala puji syukur tak terukur terhatur pada Sang
Maha Pengatur Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan
nikmat-Nya yang tiada pernah habis untuk disyukuri sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi yang berjudul: “ Sumbangan Pendapatan Ibu Rumah
Tangga Pengrajin Kain Songket Terhadap Total Pendapatan Rumah Tangga
Di Desa Tanjung Pinang 1 Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir
Sumatera Selatan Tahun 2008”. Sholawat serta salam selalu tercurah pada
pewaris tauladan terbaik, pada junjungan kita Rosullulloh SAW, keluarga dan
para sahabatnya semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat safa’at dari
Beliau, amin.

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk melengkapi salah satu syarat dalam
memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Studi Pendidikan Geografi
Universitas Lampung.
Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Bambang
Sumitro, M.S, selaku pembimbing utama dan pembimbing akademik dan Ibu
Dra.Nani Suwarni, M.Si sebagai pembimbing pembantu yang telah sama-sama

memberikan bimbingan, masukan-masukan dan pengarahan sekaligus motivasi
selama penulis menyelesaikan skripsi. Dr. Sumadi, M.S selaku dosen penguji
skripsi yang berkenan memberikan bimbingan dan saran untuk perbaikan dan
kelancaran skripsi. Tidak ada yang dapat penulis berikan selain dari doa yang
tulus dan ikhlas semoga ilmu yang diberikan kepada penulis selama kuliah dan
proses bimbingan menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT. Disamping itu, dengan
rasa hormat dan kerendahan hati, ucapan terima kasih yang mendalam penulis
haturkan kepada:

1) Prof. Dr. Sudjarwo, M. S selaku Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu
Pendidikan Universitas Lampung.
2) Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lampung.
3) Drs.Iskandar Syah, M.H, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Penetahuan
Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas lampung.
4) Drs.Rosana, M.Si selaku ketua Program Studi Pendidikan Geografi FKIP
Universitas Lampung.
5) Seluruh Dosen Program Studi Pendidikan Geografi FKIP UNILA yang telah
dengan sabar dan ikhlas menyumbangkan ilmunya, mudah-mudahan berbalas
nikmat dan ridho dari Allah SWT.
6) Staf karyawan FKIP UNILA atas bantuan dan kerjasamnya.
7) Bapak Kepala Desa Tanjung Pinang 1 yang telah berkenan memberikan izin
untuk mengadakan penelitian di wilayah yang dipimpin.
8) Keluarga ku yang membimbingku pada kebaikan, yang selalu mendoakan
untuk kebahagiaan dan keberhasilanku, dan yang memberikan andil terbesar
dalam semangat hidupku terima kasih atas segalanya yang amat berharga &
tiada mampu tergadaikan oleh apapun kecuali surga-Nya, amin.
9) Teman-teman di Laboratorium Pembelajaran Geografi Edi Gumuntur, S.Pd,
Rifki Afriza, S.Pd, Memike Peronika, S.Pd, Sintala Kusuma, S.Pd dan Meta

Nelya, S.Pd atas persudaraan, persahabatan dan kebersamaan selama ini,
semoga Allah akan selalu membimbing gerak langkah kita.
10) Keluarga keduaku ‘keluarga Marita’ dan ‘Maleo’ terima kasih atas bimbingan,
arahan, kebersamaan, keceriaan, persaudaraan, dan motivasi, selama penulis
memasuki bangku kuliah sampai selesainya. Kelak aku pasti akan merindukan
kebersamaan bersama kalian. Doa dan harapku semoga ukhuwah ini akan
tetap terjaga dan berlanjut di Jannah-Nya, amin.
11) Teman-teman seperjungan geografi angkatan 2004, terima kasih atas bantuan,
kerjasama, dan kebersamaan, keceriaan selama ini. Serta adik tingkatku
angkatan 2005, 2006 kakak tingkatku 2001, 2002, 2003.
12) Rekan-rekan di UKM Penelitian Unila atas motivasi, pengalaman, wawasan
dan bimbingan serta kebersamaan di pondok Riset.
13) Rekan-rekan PPL di SMP 10 Bandar Lampung untuk kebersamaan, keceriaan,
dan rasa kekeluargaan, serta saudari-saudari liqo ku yang mengajariku akan
banyak hal terima kasih atas pelajaran hidup yang berharga, doa tulus,
motivasi, kerjasama, yang selalu mengingatkanku pada kebaikan, kebenaran
dan keikhlasan dari kalian aku memahami hakikat dan tujuan hidup serta
kekeluargaan yang begitu harmonis semuanya amat berarti bagiku. Doaku
semoga ridho Allah SWT akan tetap bersama kita, amin.
Akhir kata, hanya Allah sajalah sebaik-baik pemberi balasan atas segala kebaikan
mereka dan penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan,
akan tetapi penulis berharap semoga skripsi sederhana ini dapat berguna dan
bermanfaat buat kita semua, amin.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
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