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Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, 

saya dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan judul “Pengaruh Pemberian Media Edukasi 

Kotak Pensil Gizi (Nutri Case) Terhadap Perubahan Tingkat Pengetahuan dan sikap Konsumsi 

Jajanan Sehat Pada Anak Usia Sekolah di Global Sukses Mulia Islamic School Bogor”. 

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar 

Sarjana Gizi pada Program Studi Gizi Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul.  

Saya menyadari bahwa tanpa adanya bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, akan cukup 

sulit untuk menyelesaikan proposal skripsi ini. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan banyak terima 

kasih kepada : 
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3. Ibu Lintang Purwara Dewanti S.Gz., M.Gizi selaku dosen pembimbing yang telah bersedia 

meluangkan waktu dan pikiran untuk membantu memberikan masukan serta membimbing saya 

dengan baik dalam penyusunan proposal skripsi ini. 

4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Gizi Universitas Esa Unggul yang telah memberikan 

banyak ilmu pengetahuan dan berbagai fasilitas bantuan selama kuliah sehingga saya bisa 

menyelesaikan penulisan proposal skripsi ini. 

5. Kedua orang tua saya, Bapak Darmadi dan Ibu Mia serta keluarga yang telah memberikan dukungan 

material dan moral. 

6. Kepada adik saya, Zidan Kenzi Yudanta yang selalu memberikan kata penyemangat untuk saya. 

7. Kepada bibi saya, Siti Khomsiah yang selalu memberikan kata penyemangat dan selalu ada ketika 

saya membutuhkan tempat berkeluh kesah. 

8. Kepada semua teman-teman saya, teman SMP, SMA, hingga teman-teman kuliah saya yang selalu 

memberikan semangat dan motivasinya yang tinggi untuk berjuang bersama-sama menuju 

kesuksesan. 

9. Kepada keluarga SM Ent terutama yang selalu membuat saya merasa terhibur disela pengerjaan 

proposal skripsi dan memberikan motivasi untuk menyelesaikan proposal skripsi ini. 



 

Penulis mengharapkan adanya saran serta kritik demi kesempurnaan penulisan skripsi ini 

sehingga skripsi ini nantinya akan memberikan manfaat bagi banyak orang. Aaamiin Allahumma 

Aamiin. 
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