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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum wr.wb,

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah

memberikan rahmat-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang
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Sekolah di Beran Tridadi Sleman” sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar

sarjana pendidikan.
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1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd.M.A., selaku Rektor Universitas Negeri
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akademik yang telah memberikan masukan, pemikiran, serta arahan guna

menyelesaikan skripsi ini.
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6. Ibu Puji Lestari, M.Hum, selaku penguji utama dalam skripsi ini, terima kasih

atas bimbingannya selama ini sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih baik.

7. Seluruh dosen yang mengajar pada Prodi Pendidikan Sosiologi yang telah

memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan sekaligus membekali penulis

agar menjadi sukses.

8. Pemerintahan Provinsi DIY yang telah memberikan informasi dan izin dalam

penelitian ini.

9. Pemerintahan Kabupaten Sleman yang memberikan izin, informasi serta

kemudahan selama penelitian.

10. Segenap karyawan Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Panti Sosial Bina

Remaja (PSBR) yang telah memberikan bantuan dalam mengambil data

sehingga dapat terselesainya skripsi ini.

11. Ayah ibu tercinta yang selalu memberi doa dan dukungan dalam

menyelesaikan skripsi ini.

12. Kakak-kakakku dan keponakanku tersayang yang selalu memberikan

semangat dan canda tawa yang lucu.

13. Teman-teman kost “B20” seperjuangan Mb Ika, Mb Upi, Mb Tiyan, Meli,

yang selalu memberikan candaan dan suasana yang tidak akan terlupakan.

14. Sahabat-sahabatku Jurusan Prodi Pendidikan Sosiologi khususnya kelas  NR

2009 yang selalu memberikan semangat dan keceriaan tersendiri dengan

keunikan kalian.

15. Semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat disebutkan satu

persatu terima kasih atas semua bantuannya.
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Penulis menyadari bahwa bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh

karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun

untuk hasil yang lebih baik di kemudian hari. Akhirnya, penulis berharap semoga
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Wassalamu’alaikum wr.wb.
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