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dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hubungan Perilaku Cuci Tangan 
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V di SD Negeri Sangkali Kota Tasikmalaya)”. Skripsi ini diselesaikan berkat hasil 

kerja keras penulis dengan tidak lepas dukungan dari berbagai pihak, untuk itu 
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yang telah memberikan dukungan, semangat moril, materil dan doa selama 

dalam perkuliahan sampai terselesaikan skripsi ini. 



6.  Teman-teman terdekat yang selalu memberikan dukungan, semangat, doa 

dan pembelajaran selama dalam perkuliahan sampai terselesaikan skripsi 

ini. 

7. Rekan seperjuangan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima 

kasih  telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. 
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9. Pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah 

membantu demi kelancaran penyusunan skripsi ini. 
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