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PERNYATAAN 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “PERAN SOSIALISASI 

NILAI DALAM UPAYA MENCIPTAKAN KETERATURAN SOSIAL DI 

SEKOLAH (Studi Deskriptif Peran Sosialisasi Nilai  pada siswa SMA Negeri 1 

Parigi)” ini beserta seluruh isinya adalah benar karya saya sendiri, dan saya tidak 

melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai 

dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan 

tersebut, saya siap menanggung resiko yang dijatuhkan kepada saya apabila 

dikemudian hari, ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan dalam karya ini, 

atau ada klaim dari pihak yang lain terhadap karya saya. 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan petunjuk, bimbingan dan 

kemudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan 

sebagian dari syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Prodi Pendidikan Sosiologi 

FPIPS UPI Bandung. 

Skripsi ini berjudul “Peran Sosialisasi Nilai Dalam Upaya Menciptakan Keteraturan 

Sosial Di Sekolah (Studi Deskriptif Peran Sosialisasi Nilai  pada siswa SMA Negeri 1 

Parigi)” Skripsi ini membahas mengenai peran sosialisasi nilai yang diterapkan oleh 

pihak sekolah kepada siswa dalam upaya menciptakan keteraturan sosial di lingkungan 

sekolah. 

Terwujudnya skripsi ini bagi penulis merupakan suatu kebanggaan yang tak ternilai, 

karena dalam penulisan skripsi ini penulis mendapatkan banyak pengalaman yang luar 

biasa. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi semua 

pembaca pada umumnya serta menjadi bagian dari bahan pengayaan khasanah keilmuan. 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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7. Kepala SMA Negeri 1 Parigi beserta seluruh guru dan staff yang telah 

memberikan informasi dan kontribusi bagi penulis untuk dapat memperoleh 
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