
 

SANWACANA 

Puji dan syukur kehadirat Tuhan YME, karena atas karunia dan berkahNya 

penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Peer Pressure 

Terhadap Tingkat Kenakalan Remaja di Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 

Bandar Lampung. 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 banyak terimakasih yang sebesar-

besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam proses 

penyelesaian skripsi ini, antara lain : 

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Sugeng P Hariyanto, M. Sc., selaku Rektor yang telah 

memberikan kesempatan kepada penulis untuk terus belajar. 

2. Bapak Drs. Hi. Agus Hadiawan, M.Si., selaku Dekan FISIP, yang telah 

mengesahkan penulisan skripsi ini. 

3. Pembantu Dekan I FISIP Universitas Lampung, Bapak A. Efendi, M.M., 

yang telah bersedia menandatangani surat permohonan izin penelitian ini 

dan menandatangani KHS serta transkrip untuk berbagai keperluan 

lainnya. 



4. Pembantu Dekan II FISIP Universitas Lampung, Bapak Prof. Yulianto, 

M.Si. 

5. Pembantu Dekan III FISIP Universitas Lampung, Bapak Drs. Pairulsyah, 

M.H., selaku dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberi arahan 

dan sekaligus sebagai dosen penguji yang selalu memberikan motivasi dan 

masukan yang luar biasa untuk kesempurnaan skripsi ini. 

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

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 

7. Bapak Abdul Syani, M.IP., sebagai dosen pembimbing utama yang selalu 

mendukung, membantu, dan sabar memberikan masukan hingga akhirnya 

skripsi ini bisa terselesaikan dengan cepat dan tepat waktu. For me, you’re 

the best lecture, dad, friend and brother forever and always, ever! 

8. Ibu Hj. Agustina selaku kepala SMP Negeri 9 Bandar Lampung yang telah 

memberikan kesempatan untuk meneliti di sekolah tersebut. 

9. Siswa-siswi SMP Negeri 9 Bandar Lampung yang telah membantu 

mengisikan kuesioner, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. 

10. Seluruh dosen, staff, dan karyawan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu politik Universitas Lampung.  

11. Harta tak ternilai yang aku miliki. Papa Lie Yong Lien dan Mama 

Tursinem Rahayu. Hallo Papa dan Mama ku sayang yang lagi di Surga? 

Setelah bersusah payah hampir 4 tahun akhirnya semuanya terbayarkan 

sudah. Ini adalah sebagian kecil cara April untuk membahagiakan kalian. 

April ucapin beribu terima kasih banyak karena Papa dan Mama, April 

masih bisa lanjut kuliah sampek jenjang S1. Maaf kalo April sering 



bandel, sering ngelawan dan selalu nyakitin kalian. Terima kasih untuk 

semua hal yang udah pernah kalian kasih ke April, April gk akan pernah 

lupa semua nasihat dari kalian Pa, Ma. April sayang dan kangen banget 

sama kalian. 

12. Untuk Mbah Putri dan Mbah Kakung yang selalu memberikan aku nasihat 

yang teramat berharga, terimakasih banyak. Semoga panjang umur dan 

selalu diberikan kesehatan ya mbah biar kalian bisa liat aku sukses kelak. 

13. Untuk Ko Agus, Ko Apaw, So Ilay dan Ci Devi makasih untuk bantuan 

finansialnya. It so worth it guys! 

14. Untuk yang selalu menemaniku dalam suka duka cita ku, makasih udah 

sabar banget ngadepin aku yang gk jarang sering banget numbalin kamu 

karena skripsiku yang tak kunjung usai :* 

15. Untuk sahabat SMA gue yang gk pernah luput buat nyemangatin dan 

memotivasi gue buat ngerjain skripsi ini. Makasih banyak yak guys? Buat 

Vera sukses terus kerjanya, buat Wayan semoga terwujud cita-cita ke 

Dubai dan married sama bule sana HaHa, buat Debi semoga cepet jadi 

sarjanawan Sastra Inggris, so cool big girl! 

16. Untuk Wike Rizkia Putri, sahabat yang paling sabar, paling dewasa dan 

paling bijak yang udah nemenin sebar kuisioner dan input data sampek 

subuh, yang selalu bantu dan ngasih solusi setiap kali timbul rasa males 

dan keputus-asaan. Thank You So Much Wikee Love Youuu. 

17. Untuk Yulica Inggraini, sahabat dari SMP sampek sekarang – bosen gue 

ketemu lo lagi lo lagi. Semangat buat proposal skripsinya, jangan suka 

halu mau jadi penari dan pemenang MM! Buat apa jadi orang terkenal 



kalaulah hidupnya sengsara, camkan itu! Tapi meskipun lo orangnya suka 

halu and sometimes you act like an idiot,  makasih banyak udah ngasih 

banyak banget warna di hidup gue, udah mau jadi bahan bully-an kami dan 

makasih juga udah mau jadi sahabat yang paling betah ngadepin tingkah 

laku gue yang yah you know what? ‘weird’ – meskipun tetep lo lebih 

weird dari gue. Salam metal! 

18. Untuk Uty Bangun Trianty dan Chintiara Andani, makasih banyak karena 

selalu setia nemenin gue kemanapun. Buat Tiara semoga dapet 

Pembimbingnya Pak Syani dan Pembahasnya BungPay biar cepet 

wisudanya kayak gue amiiin. Dan buat Utee, ayo geh Tee semangat buat 

skripsinya jangan kelamaan galau lo lantaran gagal jadi silop. Caiyo 

guys!!!! Semoga kita selalu bisa nongki dan gokil-gokilan sampek kita 

punya anak dan suami kelak yak guys! – tapi gatau juga sih Ika udah nikah 

apa belooom HAHAHA. 

19. Untuk Anissa Nurlaila Sari yang udah sabar banget ngajarin gue dan slalu 

ngasih solusi terkait perhitungan SPSS. 

20. Untuk Herning Kusuma Ningsih makasih banyak udah endorse aku buat 

kebayanya, cantik banget  

21. Untuk temen-temen KKN Taman Negeri, Dona, Ika, Kak Jabal, Kak 

Afrizal, Kak Ali, Kak Andi, Bang Agung, Agus si meti dan Adi.  Makasih 

untuk kebersamaanya.  

22. Untuk Pak Lurah Taman Negeri, Pak Sugeng, Pak Kardi, Pak Brimob 

yang saya lupa namanya - maafkan saya Pak, selaku Seksi Keamanan di 



Desa Taman Negeri dan warga Taman Negeri yang sudah memberikan 

banyak sekali pelajaran berharga tentang arti kehidupan, terimakasih. 

23. Untuk semua temen-temen Sosiologi yang gak bisa disebutin satu-satu, 

makasih untuk kebersamaanya selama hampir 4 tahun ini. 

24. Serta semua pihak yang gak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih. 

Semoga kita bisa sukses bersama-sama dan senantiasa menjadi pribadi 

yang lebih baik kedepannya. 

 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena 

itu koreksi yang membangun sangat dibutuhkan penulis di kemudian hari. 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, Amiin…. 

 

Bandar Lampung,13 April 2015 

Penulis 

 

Ali Fatiah 


