
 

 

 

SANWACANA 

 

 

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya. Tiada daya dan upaya 

serta kekuatan yang penulis miliki untuk menyelesaikan skripsi ini, selain berkat 

daya, upaya dan kekuatan yang dianugerahkan-Nya. Shalawat beriring salam 

senantiasa tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang syafa’atnya selalu 

kita nanti hingga hari akhir kelak.  

 

Skripsi dengan judul “KEMAMPUAN BERMUSIK DAN PENDAPATAN 

PENGAMEN DI STASIUN PRABUMULIH, PALEMBANG, SUMSEL” ini 

merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosiologi di 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.  

 

Penulis menyadari, bahwa apa yang tertulis dalam skripsi ini masih sangat jauh 

dari yang dicita-citakan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan 

saran dari semua pihak sehingga menjadi lebih baik. Dalam penulisan skripsi ini, 

penulis sangat menyadari banyak sekali bantuan, dukungan, dan bimbingan dari 

berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan  

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

 

1. Allah SWT yang telah memberi kemudahan dan Ridha pada penulis untuk 

menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

2. Untuk yang tercinta Mamak dan Bapak. Terima kasih untuk mamak dan 

bapakku, yang sudah menjadi orangtua sangat luar biasa. Selalu menjagaku, 



menyayangiku, mendidikku, mencurahkan kasih sayang, mengerahkan segala 

energy, materi dan perhatian untuk penulis, ucapan terimakasih takkan pernah 

cukup untuk membalas semua keindahan yang telah terlukis selama hidupku 

ini. Semoga Allah SWT senantiasa memuliakan dan membahagiakan kedua 

orang tua penulis di dunia dan akhirat. 

3. Untuk keluargaku, Lina Heriyati beserta suami dan anaknya, Alm Bruri 

Fergianto beserta isteri dan anaknya, Tria Kusmayawati beserta suami dan 

anaknya, dan Deri Setiawan semoga segera menyusul kakak-kakak lain, kalian 

amat sangat luar biasa bagi penulis. 

4. Bapak Drs. H. Agus Hadiawan, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Lampung. 

5. Bapak Drs. Susetyo, M.Si. selaku Ketua Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 

6. Ibu Dra. Anita Damayantie, M.H. selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi, 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 

7. Bapak Drs. I Gede Sidemen, M.Si. selaku dosen pembimbing penulis, terima 

kasih atas waktu, motivasi, bimbingan, saran dan kesabarannya dalam proses 

penulisan skripsi ini, sehingga saya dapat meraih gelar Sarjana Sosiologi 

(S.Sos) di Universitas Lampung. 

8. Ibu Dra. Yuni Ratna Sari, M.Si. selaku dosen pembahas seminar usul dan hasil 

serta dosen penguji penulis yang telah mengoreksi, memberikan saran dan 

kritik dalam penulisan skripsi ini. 

9. Ibu Dra. Paraswati Darimilyan. selaku dosen pembimbing akademik penulis, 

semoga Ibu sehat selalu dan kembali ceria seperti dulu. 



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

memberikan ilmu dan inspirasi besar dalam hidup penulis, Ibu Anita, Ibu 

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

Pak Ben, Pak Syani, Pak Sus, Pak Gede, Pak Bintang, Pak Suwarno, Bung 

Pay, serta Pak Fahmi. Terimakasih untuk setiap pengetahuan dan motivasi 

baru yang penulis peroleh setiap harinya selama kuliah. 

11. Seluruh staf administrasi dan karyawan di FISIP Unila yang membantu dan 

melayani urusan administrasi perkuliahan dan skripsi. 

12. Untuk teman-teman Sosiologi angkatan 2010 terimakasih sudah menjadi 

bagian dari hidup penulis, khususnya Marcelly Puspa P S.Sos (terimakasih 

atas kasih sayang dan dukunganmu yang tak pernah henti mak), Rara 

Hayunityas S.Sos (terimakasih juga sayang, jangan suka marah-marah di 

medsos neneeeek, cepet tua ntar :p sinarkan kebaikan diri kita sendiri syg), 

Dian Palupi S.Sos (terimakasih atas semangat darimu tanteee, mudah-

mudahan jadi istri dan ibu yang solehaaah ya, doakan penulis segera menyusul 

amiin), Hesti Elisa (mami kiting sayang jangan galau ya sama papi, makasih 

mami atas dukanganmu.. smoga langgeng ;) ), Herlin Desy S.Sos (terimakasih 

selalu menenangkanku yank), Delsi Alfianita (semoga sukses yank, dan gak 

terjebak masalalu inul daratista, terimakasih slalu ada dan memberikan doa 

untuk penulis), Lesy Gustina S.Sos (semoga sukses ya lesong sama Bruno 

nya, semangat syg untuk skripsinya, pasti kelar), Desi Ratnasari S.Sos (desi 

yang selalu bergembira, terimakasih atas bantuan dan sayangmu. Semoga cpet 

nikah hihi), Hanif Fadillah (Terimakasih ayank hanif yang cantik, sukses ya 

syg), Widi Emilia S.Sos (yeyeye akhirnya nyusul, makasih syg atas 



semangatmuuu untuk bimbingan bareng dan sedih bareng, semoga suksses), 

Arini S.Sos (dirimu sudah duluan yaaa, tapi saya menyusul. Semoga sukses 

syg, terimakasih yaa), Nora Laras V. S.Sos (semoga sukses yank dan tercapai 

cita-citanya menjadi dancer ke korea yeyeyeiii), Terimakasih atas bantuan dan 

semangat selama ini dan penulis sangat bangga tak hanya mengenal tapi 

memiliki kalian semua. Kalian sahabat lebih dari sahabat dan kalian yang 

terbaik. 

13. Terimakasih kepada Wenny Apriyani S.Sos sudah mau bareng-bareng penulis 

untuk menyelesaikan segala urusan study. Monalia Sakwati S.Sos makasih 

atas sarannya, semangatnya, dan bantuan yang tak henti untuk selesai. Semoga 

sukses. Chintya Masta S.Sos terimakasih icin cantik atas bantuan-bantuannya, 

semoga segera menyusul. 

14. Terima kasih untuk yang tersayang Prima Marihot Pasaribu, atas waktumu 

menemaniku, menyemangatiku saat aku terpuruk, memberikan aku cinta, 

kasih dan kebahagian, semoga kita bahagia selalu dan dalam lindungan Allah 

SWT. Jadi Tentara yang bijaksana ya dan jaga kesehatan kamu disana.  

15. Terimakasih untuk mas Ari Putra Kusuma sudah sempat hadir di hidupku, 

terimakasih atas inspirasi yang mas lintaskan. Terimakasih atas pertemuan 

pertama yang mengesankan, semoga bahagia dan jadi Tentara yang bijaksana. 

16. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku Dwi Aslamiya (mimi) semoga sukses 

jadi bidan sayang. Sahabatku Claresta (Petong) sabar terus ya dalam 

menghadapi semua ujian sayang. Edi (Ulet) terimakasih do’anya sayang 

uleeet, semoga sukses. 



17. Kepada kakak-kakak pengamen (Kak Rio, Kak Andre, Kak Andra, Kak 

Teddy, Kak Karyono, Kak Ari Ondrix, Dani, Kak Midun, dan semua yang 

penulis moho maaf tidak dapat menyebutkan satu-persatu) terima kasih 

banyak atas kesedian dan waktunya untuk membantu penulis menyelesaikan 

skripsi ini. Dan untuk semua pihak yang telah memberikan bantuan dan 

dukungan kepada penulis. 

18. Terima Kasih pada Yuk Beti, Mas Ulil dan aulia sudah memberikan 

tumpangan tempat tinggal, menjaga, membantu, dan menyayangiku sepenuh 

hati selama disana, semoga jadi keluarga sakinah mawadah warahmah. 

19. Terimakasih kepada Bapak Kuntoro selaku Kepala Desa Kelurahan Kalirejo 

yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis saat pelaksanaan 

KKN Tematik di Kelurahan Kalirejo, Kab. Tanggamus. Terima kasih juga 

kepada masyarakat kalirejo yang telah menerima penulis dengan baik dan 

penuh rasa sayang, khususnya untuk mbak Sulis yang sudah sangat 

memberikan perhatian dan sayangnya selama disana hingga terasa seperti 

keluarga sendiri. 

20. Untuk teman-temanku KKN Tematik di kelurahan Kalirejo, Wonosobo, 

kususnya Fidya sudah jadi teman karibku disana, semoga kalian sukses, 

makasi banyak temen-temen untuk kebaikannya selama KKN. 

21. Seluruh pihak yang berperan besar dalam perjalanan penulis mencapai semua 

ini, penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya. 

 

 

 



 

Penulis hanya bisa berdoa semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan 

bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi kita semua. Aamiin.  

 

 

Bandar Lampung,   

Penulis 

 

 

 

 

Indria Gita Ningrum 


