
                                                                   
                                                                            
                                                                          

  
 
 
 
 

SANWACANA 
 
 
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan karunia-Nya, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis faktor 

penyebab dan dampak pernikahan pada usia remaja didesa Sendang Agung 

dusun VI kecamatan Bandar Mataram Lampung Tengah tahun 2011”. Adapun 

maksud penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Bimbingan dan Konseling Jurusan 

Ilmu Pendidikan, FKIP Universitas Lampung. 

 
Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan kerja sama dari 

berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin 

menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 

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

Pendidikan, Universitas Lampung yang telah memberikan izin bagi penulis 

untuk mengadakan penelitian. 

2. Bapak Drs. Baharuddin Risyak, M.Pd. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan 

FKIP Universitas Lampung. 

3. Bapak Drs. Yusmansyah, M.Si. selaku Ketua Program Studi Bimbingan 

Konseling sekaligus selaku pembimbing utama pada penulisan skripsi ini. 

Terima kasih atas masukan dan saran-saran pada seminar terdahulu sampai 

menuju ujian akhir. 



                                                                   
                                                                            
                                                                          

4. Ibu Diah Utaminingsih, S.Psi., M.A., Psi  selaku Pembimbing Pembantu yang 

telah memberikan masukan dan mengarahkan demi terselesaikannya skripsi 

ini. 

5. Ibu Ratna Widiastuti, S.Psi., M.A., Psi  selaku dosen penguji utama terima 

kasih atas kesediannya memberikan bimbingan, saran dan kritik yang 

membangun dalam penyelesaian skripsi ini. 

6. Bapak dan Ibu Dosen Bimbingan dan Konseling (pak Giyono, pak Muswardi, 

ibu Shinta, ibu Ari, ibu Rani dan pak Redy), terimakasih atas didikannya 

selama kurang lebih empat tahun perkuliahan. Semoga apa yang bapak dan 

ibu berikan dapat bermanfaat bagi kehidupan peneliti di masa depan. 

7. Bapak dan Ibu staf dan karyawan FKIP Unila, terimakasih atas bantuannya 

selama ini dalam menyelesaikan segala keperluan administrasi. 

8. Bapak Lilis Pambudi sebagai kepala kampung Sendang Agung yang telah 

berkenan memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian ini. 

9. Saudara Didik, Nur Salim, Dwi Asih, Irwanto, Purwanti, lek Tarni, lek 

Giyati, pakde Sular, lek Marso, kang Sugin, mas Budi, Debi Purwanto, mbak 

Saryanti, mbak Indri, mbak Yati terima kasih atas kesediannya membantu 

penulis dalam mengadakan penelitian ini. 

10. Kedua orang tuaku tercinta yang tak henti-hentinya menyayangiku, 

memberikan dukungan do’a dan semangat serta menantikan keberhasilanku. 

11. Adikku Ant. Tedi Subiyantoro, pak anang, mbok edhok, semua pakde dan 

mbokdeku, semua paklek dan bulekku terima kasih atas doa dan motivasi 

yang diberikan kepadaku. 

12. Veronika S yang selalu mendoakan dan memberi semangat kepadaku. 



                                                                   
                                                                            
                                                                          

13. Sahabat-sahabat seperjuanganku bimbingan dan konseling angkatan 2007 the 

king of gombal Bowo, A’ Reman, dang Ewin, bonel Wahid, komandan Agus, 

mboke Dian, tante Izni, jeng Diah, teteh Ekasus, ses Wuri, Resti, Sulis, Ema, 

Wita, Mbak Inoy, Aam, Sufi, Asep, Arom, Bety, Ira khususnya Alfi yang 

memberikan pinjaman buku sebagai bahan referensi dan yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu terima kasih atas bantuan, dukungan, do’a dan 

motivasinya. 

14. Teman-teman PLBK Sufi, Asrul, Eka, Eva, Riri, dan Pintoko terimakasih atas 

canda tawa kalian, kebersamaan itu membuat PLBK terasa begitu 

menyenangkan. 

15. Sahabat-sahabatku diserikat sosial vinsensius konferensi st. Yohanes yaitu 

Albert, Valen, Tinus, Toto, Esti, Ningrum, Kisi, Olive dan Titi terimakasih 

atas semangat, motivasi dan do’anya.  

16. Semua yang mengisi dan mewarnai hidupku, terimakasih atas kasih sayang, 

kebaikan dan dukungannya yang telah memberikan pelajaran didalam 

hidupku. 

 Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Tidak 

sedikit kekurangan dan kelemahan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, 

penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi sempurnanya 

skripsi ini. 

Bandar Lampung, 11 Mei 2012 
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