
 x

 
 
 

SANWACANA 
 
 

Bismillahhirohmannirohim 

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan 

karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Faktor-

faktor penyebab anak putus sekolah tingkat SMP Di desa karang anyar sebagai 

syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi 

Pendidikan Geografi Jurusan Pendidikan IPS FKIP Universitas Lampung.  

 
Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Drs.Zulkarnain, M.Si 

selaku Pembimbing 1, terima kasih atas bimbingan dan ilmu yang diberikan 

selama penulis menempuh pendidikan dan selama penulis menyusun karya tulis 

dari awal hingga akhir, dan Bapak Drs.Edy Haryono, M.Si selaku Pembimbing II,  

terima kasih atas ilmu yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan dan 

bantuan serta bimbingannya dalam penulisan karya tulis dari awal hingga akhir 

pembuatan skripsi. Serta Ibu Hj.Nani Suwarni, M.Si selaku pembahas, trima kasih 

atas bimbingan, arahan, masukan–masukan sekaligus motivasi yang telah 

diberikan selama penulis menyelesaikan skripsi. Semoga Allah SWT membalas 

jasa–jasa beliau.  

 
Dalam kesempatan ini, tanpa mengurangi rasa hormat penulis menghaturkan 

ucapan terima kasih kepada: 
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1. Bapak Dr. Hi. Bujang Rahman, M.Si. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Lampung karena telah mengijinkan penulis 

menempuh pendidikan di Uiversitas Lampung. 

2. Pembantu Dekan I, II, III Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Lampung. Terima kasih karena telah bersedia untuk mengijinkan penulis 

menimba ilmu di Universitas Lampung. 

3. Bapak Drs. Iskandar Syah, M.H selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Lampung.terima kasih atas kesediaannya memberi kemudahan penulis selama 

menempuh pendidikan di Universitas Lampung. 

4. Bapak Drs. Rosana, M.Si selaku Ketua Program Studi Pendidikan Geografi 

Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Lampung. Terima kasih karena telah memberikan ilmu 

yang berharga kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di 

Universitas Lampung sampai saat ini. 

5. Seluruh Dosen Pendidikan Geografi, semoga bekal ilmu yang diberikan 

selama ini kepada penulis dapat bermanfaat dan menjadi modal dimasa depan. 

6. Bapak Hermanto selaku Sekertaris Desa Karang Anyar yang memberi izin 

penulis untuk mengadakan penelitian di Desa Karang Anyar 

7. Sahabat-sahabatku Eka, Devi, Panca, Rahmatul H, Merrina,  Lia, Nina, Andre, 

terimakasih atas kerjasamanya untuk mewujudkan kesempurnaan dalam 

penulisan skripsi. 

8. Guna yang telah mengorbankan sebagian waktunya untuk membantuku dalam 

segala hal untuk kesempurnaan dari awal hingga akhir pembuatan skripsi.  
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Penulis berharap kiranya Allah SWT senantiasa memberikan karunia dan hidayah-

Nya kepada kita semua dan semoga skripsi ini berguna bagi kita semua, amin. 

 
Bandar Lampung,  Juni 2011 
Penulis 
 
 
Nurkhoiro’uufiah 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


