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SANWACANA 

 

 

 

Asalamualaikum. Wr. Wb  

 

Alhamdulillah penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa- 

Ta’ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat 

penulis selesaikan. 

 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi  salah satu syarat mencapai gelar sarjana pada 

Program Studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan, Universitas Lampung. Dengan judul ”Kontribusi Latar Belakang 

Pendidikan, Pekerjaan, Pendapatan Orang Tua dan Lingkungan Tempat Tinggal 

Siswa Terhadap Status Gizi Siswa Kelas VII MTs Al-Ikhlas Tanjung Bintang”. 

 

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan, 

petunjuk, bantuan, nasihat, saran, dan perhatian dari berbagai pihak, oleh sebab itu 

pada kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya 

kepada: 

 

Keluargaku yang selalu mendukung setiap langkahku dalam menuntut ilmu, baik 

kedua orang tuaku (Sugiyo dan Sumiyati) dan juga kedua adikku yang tercinta 

(Nahna Septi Angraeni dan Rizki Nur Hidayat). Serta keluarga Drs. Sumaryadi, S.Pd 

atas dukungan serta motivasinya. 

 

Dr. Rahmat Hermawan, M.Kes sebagai Pembimbing Utama, Drs. Frans Nurseto, 

M.Psi selaku Pembahas  dan Drs. Wiyono, M.Pd sebagai Pembimbing II, yang 

dengan tekun dan sabar dalam membimbing, mengarahkan penulis untuk 

menganalisis skripsi ini, terima kasih atas segala ilmu yang diberikan dan segenap 

masukan yang bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini. 

 

Demikian pula Bapak Drs. Ade Jubaedi, M.Pd. selaku ketua program studi 

Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, terimakasih atas saran-saran dan bimbingannya, 

wawasan dalam diskusi bapak banyak membantu dalam banyak hal bagi kehidupan 

saya. Bapak Dr. Hi. Bujang Rahman, M.Si, Dekan FKIP Unila dan Ibu Dr. Riswanti 

Rini, M.Si selaku ketua jurusan Ilmu Pendidikan  Terimakasih atas ilmu, 

pengalaman, dan didikannya. Dosen-dosen Pendidikan Jasmani dan Kesehatan FKIP 
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Universitas Lampung, serta dosen FKIP khususnya dan dosen Unila pada umumnya. 

Terimakasih atas bimbingan, diskusi, serta wawasan keilmuan yang diberikan. 

  

Siswa serta staf dan dan dewan guru MTs Al-Ikhlas Tanjung Bintang terimakasih atas 

dukungannya selama ini. 

 

Sahabat dan teman-teman seperjuanganku terutama Penjaskes Angkatan 2011, terima 

kasih atas kebersamaannya dan rasa kekeluargaan yang erat semoga tetap berjalan 

sampai kita menjadi orang sukses dikemudian hari. amin; 

 

Dan juga semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga diberikan 

kebaikan yang berlimpah dari Allah SWT.  

 

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada 

umumnya dan penulis pada khususnya. 

Mohon maaf atas segala kekurangan. 

Kritik dan saran serta masukan sangat diharapkan.. 

Semoga kita teregolong umat yang saling bekerjasama dalam kebaikan. 

Billahi Taufiq Wal Hidayah, Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Bandar Lampung,   Agustus 2015 

Salam Hormat dan Bijak Penulis : 

Anjania Woro Widia Suci 

 

 


