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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang 

telah melimpahkan rahmat, karunia serta hidayah-Nya kepada kami, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “Fenomena 

Perempuan Pengangkut Garam (Studi Kasus di Desa Kedungmutih, Kecamatan 

Wedung, Kabupaten Demak)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu 

syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri 

Yogyakarta.  

Kegiatan penelitian ini akan berjalan dengan baik tanpa bantuan, 

bimbingan, pengarahan, dan kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, 

penulis menyampaikan terima kasih kepada:  

1. Prof. Dr. Rochmat Wahab selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.  

2. Prof. Ajat Sudrajat, M.Ag selaku Dekan FIS UNY yang telah menyetujui 

penelitian ini.  

3. Bapak Grendi Hendrastomo,MM.MA selaku Ketua Jurusan Pendidikan 

Sosiologi FIS UNY yang telah memberikan ijin penelitian ini. 

4. Ibu Nur Hidayah, M. Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan 

ilmu, bimbingan dan arahan selama penyusunan  skripsi ini. 

5. Ibu Puji Lestari M.Hum selaku dosen narasumber yang telah memberikan 

ilmu dan arahan.  

6. Ibu Poerwanti Hadi Pratiwi, M.Si selaku dosen ketua penguji yang telah 

memberikan ilmu dan arahan. 

7. Bapak Hamdan selaku kepala desa Kedungmutih yang telah memberikan 

ijin pelaksanaan penelitian ini. 

8. Bapak Sholikun selaku Ketua organisasi pangkalan KUB (Kelompok 

Usaha Bersama) Bina Karya yang telah memberikan kesempatan dan 

membantu pelaksanaan ini. 

9. Perempuan pengangkut garam, laki-laki pengangkut garam, tengkulak, 

pemilik garam, ketua organisasi pangkalan KUB (Kelompok Usaha 
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Bersama) Bina Karya, kepala desa yang telah membantu dan berpartisipasi 

dalam pengambilan data pada penelitian ini.  

10. Semua pihak yang terkait yang telah memberikan bantuan dalam 

pelaksanaan penelitian maupun dalam penyusunan laporan.  

Jazakumullahi khairan katsiran, semoga semua bantuan dan bimbingan 

yang telah diberikan kepada penyusun, Insya Allah mendapat balasan dari 

Allah SWT. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan, oleh karena itu pada kesempatan ini pula, penulis sangat 

mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua 

pihak demi kesempurnaan hasil pada laporan selanjutnya. Akhir kata, 

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi 

penulis dan pembaca pada umumnya. 

 

 

 

 

 

                                                                                  Yogyakarta,  20 Mei  2014 

      Penulis 

 

 

                                                                          Rohmatul Ulyah 

                                                                           NIM.10413241017 

 

 


