
 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat  dan  hidayah-

Nya.  Atas Izin dan Rahmat-Nya  saya dapat menyelesaikan Skripsi saya  yang  

berjudul “PERSEPSI SUAMI TERHADAP ALAT KONTRASEPSI MOP 

ATAU VASEKTOMI (Studi Kasus di Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo 

Kabupaten Lampung Tengah)”  ini merupakan salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Lampung.  

 

Penulis menyadari, bahwa apa yang tertulis dalam skripsi ini masih sangat jauh 

dari sempurna,  oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran 

dari semua pihak sehingga menjadi lebih baik. Dalam penulisan skripsi ini, 

penulis sangat menyadari banyak sekali bantuan, dukungan, dan bimbingan dari 

berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan  

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

 

1. Bapak Drs. H. Agus Hadiawan, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 

2. Bapak Drs. Susetyo, M.Si. selaku Ketua Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 



3. Ibu Dra. Anita Damayantie, M.H. selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi, 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 

4. Ibu Dra. Yuni Ratna Sari M.Si selaku dosen pembimbing penulis terima 

kasih atas waktu, motivasi, bimbingan, saran dan kesabarannya dalam 

proses penulisan skripsi ini, sehingga saya dapat meraih gelar Sarjana 

Sosiologi (S.Sos) di Universitas Lampung. 

5. Bapak Drs. Gunawan Budi Kahono selaku dosen pembahas seminar usul 

dan hasil serta dosen penguji penulis yang telah mengoreksi, memberikan 

saran dan kritik dalam penulisan skripsi ini. 

6. Bapak Dr. Hartoyo, M.Si. selaku Pembimbing Akademik penulis, 

terima kasih atas waktu, motivasi, bimbingan, saran dan 

kesabarannya selama menjalani masa perkuliahan. 

7. Seluruh dosen di Jurusan Sosiologi dan FISIP Unila yang telah 

membekali penulis dengan ilmu dan pengetahuan selama menjalani masa 

perkuliahan. 

8. Seluruh staf administrasi dan karyawan di FISIP Unila yang membantu 

dan melayani urusan administrasi perkuliahan dan skripsi. 

9. Ayahku Dimin. S. Pd, terima kasih atas jerih payah yang selalu 

ayah berikan untuk menuju keberhasilanku saat ini. Terima kasih 

telah merawat dan mendidikku hingga aku bisa seperti ini. Aku 

paham didikanmu yang keras tidak lebih hanya karena ingin 

melihat anakmu ini berhasil dalam hidup. Semoga suatu hari nanti 

aku bisa membahagiakanmu dan membalas semua pengorbananmu 

serta membuktikan bahwa aku bisa menjadi anak kebanggaanmu. 



10. Ibuku Raminah, seorang ibu yang sangat ku cintai melebihi 

apapun. Terima kasih telah merawat, mendidik, mendukung dan 

mendoakanku dengan penuh ketulusan. Terima kasih telah menjadi 

Ibu sekaligus sahabat terbaik dalam hidupku, meskipun aku selalu 

membuatmu kesal dengan segala sikapku selama ini. Terima kasih 

untuk segalanya, semoga aku dapat membahagiakanmu dengan 

kesuksesanku kelak. 

11. Buat adik-adikku, Mifta Hulkarim dan Gilang Aditiya Firmansyah 

Terima kasih atas segala dukungan kalian. Maaf selama ini belum 

bisa menjadi kakak yang baik untuk kalian. Semoga kelak aku 

dapat ikut mengantarkan kalian menuju kesuksesan dan 

memberikan kebahagiaan bagi ayah dan ibu. 

12. Trimakasih Nisva Fauzi Ramli yang selalu sabar menghadapiku, 

menemani di kala susah, senang, dan yang telah banyak memberi 

masukan-masukan untuk menjadikan hidupku ku yang lebih baik 

dari sebelumnya. 

13. Trimakasih untuk Bapak Tobib dan Ibu Siti Aminah, serta mbak 

Jepy, mas Lulus, Mas very, Ardi, Dede Qia yang telah 

memberikanku semangat, dan masukan yang telah kalian berikan 

sangat membantuku. 

14. Trimakasih untuk Sulistiawan, Arini Nur Hidayati dan Wenny 

Apriyani yang telah bersedia menjadi moderator dan pembahas 

mahasiswa seminar 1 dan 2. 



15. Trimakasih untuk para informan yang telah bersedia meluangkan 

waktu membantu kelancaran skripsi peneliti dengan bersedia 

menjadi informan. 

16. Trimakasih untuk semua teman-teman Sosiologi FISIP Universitas 

Lampung angkatan 2010 yang telah membantu selama masa 

perkuliah sampai masa perkuliahan berakhir, khususnya Nurul 

Aulia, Nurhana, Delsi Alfianita, Dwi Aristiana, Lesi Gustina, 

Indria Gita Ningrum, Arif Munandar, Aziz Ahmad, Nisa Fajrianti, 

Wenny Aprilia, Arini Nur Hidayati, Monalia Sahwati, Desti 

Wulandari, Nora, Peni, Ria Ayuningsih, Komang, Yeksi, 

Sulistiawan, Welly, Jani, Emi, maaf ya sering merepotkan kalian 

dan membuatkan emosi. 

17. Untuk teman-teman kosan Nata : Nita Oktami, Widi, Yeni Utari, 

Maya Alfiorita, Leni Ambarwati, Anni Azizah, Aye, dan Ayu, 

trimakasih sudah melewati hari-hari bersamaku, trimakasih selalu 

memberi semangat untuk cepat wisuda, kita nikmati kerbersamaan 

walaupun terkadang ada cekcok sedikit, tapi bersama kalian 

meninggalkan banyak kenangan indah, trimakasih. 

18. Trimakasih untuk saudara dan teman-teman yang telah memberi 

dukungan dan masukan yang sangat bermanfaat, khusunya Mifta 

Hulkarim, Auzar Rifai Sh, dan Suci windiasih. 

19. Trimakasih untuk teman-teman KKN Taman Cari Dwi Rosalia, 

Arif, Briyan, Sueng, Caca, Pehe, Nia, Teteh, Ardi, dan Bunda, kita 



lewati 40 hari bersama, kita nikmati seneng dan susah bareng-

bareng. 

Penulis hanya bisa berdoa semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan 

bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi kita semua. Amin.  

 

      Bandar Lampung, 17 Juli 2014 

      Penulis : 

 

       

      Eva Nofiani 

 

 

 


