
 

SANWACANA 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Alhamdulillahhirobbil’alamin, segala puji syukur tak terukur terhatur pada Sang 

Maha Pengatur Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan 

nikmat-Nya yang tiada pernah habis untuk disyukuri sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Kajian Rendahnya Partisipasi Suami 

Pasangan Usia Subur (PUS) Sebagai Akseptor KB di Desa Tanjung Sari 

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2014”. Sholawat serta 

salam selalu tercurah pada pewaris tauladan terbaik, pada junjungan kita 

Rosullulloh SAW, keluarga dan para sahabatnya semoga kita termasuk orang-

orang yang mendapat safa’at dari Beliau, amin. 

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk melengkapi salah satu syarat dalam 

memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Studi Pendidikan Geografi 

Universitas Lampung. 

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Drs. Hi. Buchori 

Asyik, M.Si., selaku pembimbing utama dan pembimbing akademik dan Ibu     

Dra. Hj. Nani Suwarni, M.Si., sebagai pembimbing pembantu yang telah sama-

sama memberikan bimbingan, masukan-masukan dan pengarahan sekaligus 

motivasi selama penulis menyelesaikan skripsi. Dr. Hj. Trisnaningsih, M.Si., 

selaku dosen penguji skripsi yang berkenan memberikan bimbingan dan saran 



untuk perbaikan dan kelancaran skripsi. Tidak ada yang dapat penulis berikan 

selain dari doa yang tulus dan ikhlas  semoga ilmu yang diberikan kepada penulis 

selama kuliah dan proses bimbingan menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT. 

Disamping itu, dengan rasa hormat dan kerendahan hati, ucapan terima kasih yang 

mendalam penulis haturkan kepada: 

Disadari  sepenuhnya bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari 

bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, diucapkan terima kasih yang tulus iklas 

kepada:  

1. Bapak Dr. Hi. Bujang Rahman, M.Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung beserta staf dan jajarannya 

yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

2. Bapak Dr. Abdurrahman, M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung terima kasih atas izin dan 

pelayanan administrasi yang telah diberikan. 

3. Bapak Drs. Hi. Buchori Asyik, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung terima kasih atas 

izin dan pelayanan administrasi yang telah diberikan. 

4. Bapak Dr. Muhammad Fuad, M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung terima kasih atas 

izin dan pelayanan administrasi yang telah diberikan. 

5. Bapak Drs. Zulkarnain, M.Si., selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Geografi dan Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. 



6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Pendidikan Geografi, yang telah 

mendidik dan membimbing penulis selama menyelesaikan studi 

7. Bapak Suwandi, S.H., selaku Kepala PLKB Kecamatan Natar Kabupaten 

Lampung Selatan atas izin dan bantuan yang diberikan selama melakukan 

penelitian 

8. Bapak Prayitno selaku Kepala Desa Tanjung Sari telah memberikan izin 

untuk melaksanakan penelitian. 

9. Ibu Eti Nurfikoh selaku Sekestaris Desa Tanjung Sari dan aparat desa yang 

telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian. 

10. Kedua orang tua tercinta (Tukijan dan Wagiem) yang tak henti 

menyayangiku, memberikan do’a, dukungan, semangat, serta senantiasa 

menantikan kesuksesanku.  

11. Kakak (Wiwin Wardoyo), Teteh (Hartati Ningsih) dan Adikku (Novi) 

serta seluruh keluarga besar yang terus memberikan dukungan dan doanya 

padaku. 

12. Teman-teman seperjuangan Geografi 2010 yang selalu menjadi semangat 

dalam pengerjaan skripsi ini. 

13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang 

tidak dapat disebutkan satu per-satu. 

Semoga dengan bantuan dan dukungan yang diberikan mendapat balasan 

pahala di sisi Allah SWT dan semoga skripsi ini bermanfaat. 

Bandar Lampung,  2015 
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