
 
 

 

 

 

SANWACANA 

 

Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji hanya bagi-Nya. Tuhan semesta alam 

yang tiada henti memberikan hidayah dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penelitian dan penulisan skipsi yang berjudul “Studi 

Perbandingan Kecerdasan Moral dengan Menggunakan Model 

Pembelajaran Cooperative Script dan Rolle Playing dengan Memperhatikan 

Kecerdasan Spiritual Siswa Kelas VIII SMP Sejahtera Bandar Lampung 

Tahun Ajaran 2014/2015”. Shalawat beserta salam tetap tersanjung agungkan 

kepada Uswatun Khasanah kita Rasulullah Muhammad shallallahu ’alaihi wa 

sallam. 

 

Ucapan terimakasih yang tulus penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah 

membimbing dan membantu dalam penyelesaian tugas skripsi ini. 

1. Bapak Dr. Hi. Bujang Rahman, M.Si., selaku Dekan FKIP Unila. 

2. Bapak Dr. Abdurrahman, M. Si, selaku Wakil Dekan I FKIP Unila. 

3. Bapak Drs. Buchori Asyik, M.Si., selaku Wakil Dekan II FKIP Unila. 

4. Bapak Dr. Muhammad, M.Hum., selaku Wakil Dekan III FKIP Unila. 

5. Bapak Drs. Zulkarnain,M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Sosial FKIP Unila. 

6. Bapak Drs. Hi. Nurdin, M.Si. selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Ekonomi dan selaku penguji skripsi.  



 
 

7. Bapak  Dr. Eddy Purnomo, M.Pd. selaku Pembimbing I dan Pembimbing 

Akademik yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis 

dalam menyelesaikan tugas sebagai mahasiswa. 

8. Bapak Drs. Yon Rizal, M.Pd. selaku pembimbing II yang telah meluangkan 

waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan motivasi, arahan dan nasehat 

dalam penyelesaian skripsi ini. 

9. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi Jurusan Ilmu 

Pengetahuan Sosial FKIP Unila, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan 

kepada penulis. 

10. Terimakasih kepada ibu kepala sekolah El. Sri Puryanti, S. Pd, MM. Pd yang 

telah mengizinkan saya melakukan penelitian di sekolah SMP Sejahtera 

Bandar Lampung dan kepada guru-guru dan siswa- siswa yang sangat 

membantu pada penelitian skripsi yang saya buat ini.  

11. Ayah dan Ibu tersayang, terimakasih telah mendidikku menjadi putra kecil 

yang selalu tersenyum meskipun terkadang air mata menyapa, doa, kasih 

sayang, dan semua pengorbananmu tiada pernah bisa dinilai dari segi apapun. 

Semoga kelak Allah SWT menyediakan jannah-Nya untuk Ayah dan Ibu. 

Amin Ya Rabbal A’lamiin.  

12. Seluruh keluarga besar tercinta, terima kasih atas support, do’a, perhatian, 

kasih sayang, motivasi, dan pengorbanannya selama ini, selalu menjagaku 

sepanjang umur ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan 

kasih sayang-Nya untuk kalian. Amin Ya Rabbal A’lamiin.  

13. Untuk sahabat terbaikku Wulan, Ajeng, Yusmai, Mbole, Rini, Esti, Semok, 

Awit, Nidut, Fredy dan Tomy terimakasih untuk kebersamaannya selama ini 



 
 

kalian adalah sahabat-sahabat terbaikku. Senyuman bahagia kita akan 

menjadi bagian dari kenangan yang terbingkai indah dalam hidupku. Semoga 

selalu dibukakan pintu hati dan pikiran kita untuk terus menambah 

pengetahuan sebagai salah satu bekal untuk mencapai ridho-Nya. 

14. Kak Dani dan Om Herdi terima kasih atas masukan yang diberikan. 

15. Teman-teman di pendidikan ekonomi seperti desi, arum, amel, yang satu PA 

dengan ku terima kasih sudah banyak membantu dan mengajari aku.  

16. Untuk teman-teman seperjuanganku Economic Education ’11, Adik dan 

Kakak Tingkat Program Studi Pendidikan Ekonomi, terimakasih atas do’a 

dan kebersamaannya selama ini. 

17. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak 

dapat disebutkan satu persatu oleh penulis. 

 

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu 

kritik dan saran yang sifatnya membangun akan penulis terima dengan senang hati 

dan ucapan terimakasih. Namun demikian, semoga tulisan ini dapat bermanfaat 

bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Aamiin. 
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