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LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI
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LEMBAR PERSEMBAHAN

Yusman mempersembahkan Tugas Akhir ini untuk:
1. Bapak saya “SANAM” yang telah bekerja tanpa kenal lelah demi
mewujudkan mimpi anaknya ini yang merantau jauh menyebrang
laut dan pulau sungguh jasamu tidak akan pernah kubayar lunas
hingga akhir hayatkuini, tak lupa Ibu, Kakak, Adik serta
semua saudara tersayang yang selalu memberikan semangat,
dukungan serta doa kepada Allah SWT,
2. Teman-teman baik yang berada di kampung halaman Sulawesi
Tenggara maupun teman seperjuangan yang ada di Semarang dan
Sekitarnya yang juga memberikan semangat, dukungan serta doa
kepada Allah SWT, dan
3. Masyarakat Sangiran yang telah membantu dalam penyelesaian
Tugas Akhir ini semoga mereka selalu di lindungi Allah SWT.

∞MOTTO∞
∞∞∞
“Jika menyerah dalam menggapai sesuau maka anda tidak akan
pernah menggapainya. Maka janganlah menyerah dalam menggapai
sesuau sampai anda menggapainya bahkan ketika anda merasa
tidak akan pernah berhasil janganlan menyerah sampai Tuhan
mengatakan ‘BERHENTI’”
-yusman“Man jadda wajada (barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka
ia akan mendapatkanya)”
“Man shobaro Zhafiro (Siapa yang bersabar akan beruntung)”
“Man saaro ‘alaa darbi washola (siapa yang verjalan dijalurNya maka akan sampai)”

∞∞∞

iv

KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah
SWT. Yang telah melimpahkan rahamt taufiq serta hidayah-Nya.
Karena alhamdulillah berkat itu semua sehingga penyusun dapat
menyelesaikan
Masyarakat

laporan

Terhadap

Tugas

Akhir

Situs

yang

Purbakala

berjudul
Sangiran

“Persepsi
Kecamatan

Kalijambe Kabupaten Sragen”. Karena dengan terselesaikanya
Tugas Akhir ini penyusun sangat bersyukur karena begitu banyak
hambatan

yang

dialami

penyusun

dalam

penyusunan

dan

penyelesaian tugas ini. Begitu banyak dukungan dan bantuan dari
orang tua, dosen, rekan kerja dan teman-teman baik yang dekat
maupun yang jauh.
Dengan demikian penyusun ingin mengucapkan terima kasih
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