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PERNYATAAN 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “PERAN 

PEREMPUAN BERPENDIDIKAN TINGGI TERHADAP PENGAMBILAN 

KEPUTUSAN DALAM KELUARGA DI KELURAHAN ISOLA” ini beserta 

seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan 

penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu 

yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.  

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi apabila di 

kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari 

pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
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Yang membuat pernyataan, 

 

 

 

       Elis Setiawati 

       NIM 1305099 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha 

Esa, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya dalam 

menyelesaikan skripsi dengan judul PERAN PEREMPUAN BERPENDIDIKAN 

TINGGI TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM KELUARGA 

DI KELURAHAN ISOLA. Penyusunan skripsi ini  dilakukan dalam rangka untuk 

memperoleh gelar sarjana pendidikan (S.Pd.) di Program Studi Pendidikan 

Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia. 

Peneliti tidak menutup kemungkinan dalam penyusunan skripsi ini masih 

terdapat kelemahan dan kekurangan yang jauh dari sempurna. Oleh karena itu 

peneliti menerima kritik dan saran yang dapat membangun agar skripsi lebih baik 

lagi. Semoga semua informasi yang terdapat dalam skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi semua pihak. 
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iii 

 

 

UCAPAN TERIMA KASIH 

 

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah 

memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada peneliti sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah 

limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan pada keluarganya, para 

sahabatnya, tabi’in-tabi’utnya serta kepada kita selaku umatnya hingga akhir 

jaman. 

Tersusunnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak baik 

secara langsung maupun tidak langsung turut serta membantu dalam proses 

penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti 

mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada: 

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, kekuatan, kesabaran, 

serta kesehatan kepada peneliti sehingga peneliti selalu diberikan 

kelancaran dan mampu menyelesaikan skripsi ini. 

2. Orang tua tercinta, yaitu ayahanda Amad Fauji dan ibunda Sutresih yang 

tidak pernah lupa memberikan semangat, motivasi, doa, kasih sayang, 

serta rela untuk terus memberikan yang terbaik demi pendidikan anak-

anaknya. Tak lupa juga kepada kakak-kakakku yaitu Erna Luspianah dan 

Yuli Yulyani yang selalu memberi nasihat dan mengingatkan di kala 

malas, serta adik kecilku yaitu Niki Herlina yang memberikan semangat 

dan doanya pada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 

3. Prof. Dr. Asep Kadarohman, M.Si. selaku Rektor Universitas Pendidikan 

Indonesia beserta jajarannya. 

4. Dr. Agus Mulyana, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Sosial. 

5. Prof. Dr. Elly Malihah, M.Si., selaku pembimbing I yang telah 

meluangkan waktunya juga memberikan ide-ide dan arahan-arahan kepada 

peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. 

6. Dra. Hj. Siti Komariah, M.Si., Ph.D. selaku Ketua Prodi Pendidikan 

Sosiologi Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas 



iv 

 

Pendidikan Indonesia dan selaku pembimbing II yang telah meluangkan 

waktunya untuk membimbing peneliti dan memberikan ide-ide bagi 

penelitian ini. 

7. Bapak Drs. Wahyu Eridiana, M.Si., selaku dosen pembimbing akademik 

peneliti yang telah memberikan banyak arahan dan juga bimbingan selama 

perkuliahan berlangsung. 

8. Pihak Kelurahan Isola yang telah mengizinkan dan membantu peneliti 

melakukan penelitian di Wilayah Cilimus 

9. Ketua Rt 06 Rw 07 Kelurahan Isola yang telah menerima dan meluangkan 

waktu untuk membantu peneliti dalam melakukan penelitian. 

10. Pengurus PKK Kelurahan Isola yang telah membantu dan memberikan 

informasi pada peneliti. 

11. Para informan, ibu-ibu, bapak-bapak, beserta anaknya yang telah 

memberikan informasi yang bermanfaat bagi peneliti. 

12. Teman-teman dekatku yaitu Anna Novianna Dewi, Dian Diana, Popy 

Silvia, Tia Setainih, Iah Wasiah, Novia Ningrum, Elsa Hoerunnisa, 

Fakhrunnisa Fahmi, Dewi Asri, Nenden Maesaroh, Riestiani Kadiriandi, 

Ai Kartini, Esti Herlianti, Sena Andhini, Hana Diana, Eneng Nuraeni, 

Sarah Yulia, Annur Yusi, Gina Nilandari dan Almh. Herti Kurniawaati 

dan yang lainnya yang tidak cukup untuk disebutkan satu persatu. Terima 

kasih telah menjadi teman terbaik peneliti selama sekolah, kuliah dan 

bahkan di luar itu semua, selalu menemani dan juga menyemangati 

peneliti. 

13. Teman SD, Mts, SMA, dan teman-teman kuliah angkatan 2013 yang telah 

menjalani rutinitas belajar bersama. 

14. Teman-teman KKN Desa Sidamulya Kecamatan Cipunagara tahun 2016 

yang telah berjuang bersama selama kurang dari 40 hari telah menemani. 

15. Teman-teman PPL SMA Kartika XIX-1 Bandung beserta para guru dan 

staf yang telah memberikan dukungan bagi peneliti. 

16. Ibu dan Bapak Kos di Kuningan juga di Bandung yang telah menampung 

peneliti dalam menyelesaikan belajar. 



v 

 

17. UKM AQ Al-Qolam UPI yang telah menerima peneliti dalam 

kepengurusan dan memberikan pengalaman yang berharga. 

18. Keluarga Deproh BEM HMPS UPI yang telah berjuang bersama 

menuntaskan tugas dan memberikan ilmu yang berkah. 

19. Teh Rian dan kawan-kawan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat 

dalam mentoring, semoga peneliti dapat mengamalkannya. 

20. Keluarga Besar Master Bimbel yang telah memberikan pengalaman yang 

berharga kepada peneliti. 

 

Peneliti panjatkan doa semoga Allah SWT selalu memberikan imbalan 

yang setimpal yang berlipat ganda atas segala bantuan, dukungan, motivasi dan 

segala kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak baik yang secara langsung 

maupun  tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam 

menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. 

 

 

 

 

 

        Bandung, Juli 2017 

 

 

        Elis Setiawati 

        NIM 1305099 

 


