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SANWACANA 
 

 

 

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt. atas semua rahmat dan hidayah-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Faktor 

yang Mempengaruhi Tingkat Fertilitas dalam Keluarga di Kelurahan 

Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung” ini merupakan 

salah satu syarat penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Sosiologi di 

Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 

Lampung. Tak lupa Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada 

junjungan kita Nabi Muhammad Saw. 

Dalam penyusunan skripsi penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini 

tidak terlepas dari keikutsertaan berbagai pihak yang telah membantu serta 

membimbing penulis untuk menjadikan tulisan ini menjadi lebih baik. Oleh 

karena itu, dengan kerendahan hati penulis menyampaikan banyak 

terimakasih kepada: 

1. Bapak Drs H. Herman HN, MM selaku Walikota Bandar Lampung, 

terimakasih atas program Penerimaan Mahasiswa Perluasan Akses 

Pendidikan (PMPAP) sehingga penulis dapat menempuh pendidikan 

S-1 di Universitas Lampung. 

2. Bapak. Drs. Hi. Agus Hadiawan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 

3. Bapak Drs. Effendi, MM selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan 

Kerjasama. 

4. Bapak Prof. Dr. Yulianto, M.S selaku Wakil Dekan Bidang Umum 

dan Keuangan. 

5. Bapak Drs. PairulSyah, M.H selaku Wakil Dekan Bidang 

Kemahsiswaan dan Alumni. 
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6. Bapak Drs. Susetyo, M.Si selaku Ketua Jurusan Sosiologi dan Ibu 

Dra. Anita Damayanti, M.H selaku Sekertaris Jurusan Sosiologi, 

terimakasih yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya 

selama penulis mengikuti masa perkuliahan. 

7. Bapak Dr. Hartoyo, M.Si. selaku Pembimbing Akademik. 

8. Bapak Drs. I Gede Sidemen, M.Si. selaku dosen pembimbing 

skripsi, terima kasih atas masukan, saran, dan motivasi yang 

membuat tulisan saya menjadi lebih baik, dari awal penulisan 

sampai selesai.  

9. Bapak. Drs. Gunawan Budi Kahono selaku dosen pembahas skripsi 

yang memberikan banyak masukan, arahan, dan motivasi yang 

membuat tulisan saya menjadi lebih baik dalam penyusunan skripsi. 

Semoga Silaturahmi akan selalu terjalin. 

10. Kepada seluruh Staff administrasi Sosiologi dan Staf administrasi 

FISIP Unila yang telah membantu dan melayani segala administrasi. 

11. Bapak dan Mama tercinta, yang telah memberikan kasih sayang, 

dukungan, bimbingan, pengorbanan, nasehat, bekal ilmu kehidupan, 

serta do’a dan segalanya sehingga penulis diberi kelancaran dalam 

penulisan skripsi ini. 

12. Ayukku Nir Mala Dewi dan Adikku Sandi Sapuan beserta keluarga 

besarku, yang telah memberikan bantuan, motivasi, dan semangat 

dalam penyelesaian skripsi ini. 

13. Aryati, orang yang selalu hadir dan tak lelah memberiku semangat 

untuk bangkit dalam keterpurukan.  

14. Sahabat-sahabatku tercinta. Achmad fachri Setiawan, Nanda pratama 

Satria, Agus Windu Santoso, Yudi Apriansyah, Fahru Kurnia, 

Andrean Maydia, Tommy Nugroho, Arif Sobaruddin dan Agus 

riyanto terima kasih atas perjuangan dan kebersamaan kita selama 4 

tahun ini semoga kita bisa jadi orang sukses dan membanggakan 

orang tua serta kita tetap menjalin persahabatan.  

15. Seluruh teman-teman Sosiologi yang tidak bisa disebutkan satu per 

satu terimakasih atas kebersamaan selama kurang lebih 4 tahun ini. 
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16. Bapak Herman selaku Kepala Pekon Banjarejo, terimakasih telah 

memberikan saya izin untuk melaksanakan KKN Tematik dan telah 

mengizinkan saya untuk tinggal di kediaman Bapak serta 

memberikan saya pelajaran hidup yang berharga yang belum pernah 

saya dapatkan di kampus. 

17. Teman-teman KKN, yaitu M. Sofian, OfiMegarani, Mariska, Nurul, 

Nurhasanah, Novia, Tia terimakasih atas kebersamaan dan 

kekompakkan kita selama kurang lebih 40 hari dalam KKN Tematik 

ini. 

18. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu dalam 

penulisan mencapai semua ini, penulis ucapkan terimakasih. Semoga 

Allah membalas kebaikan kalian. Aamiin 

 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. 

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan 

memberikan informasiuntuk semua pihak. 

 

 

 

Bandar Lampung,      Oktober 2015 

Penulis, 

 

 

Pandiawan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


