
 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

Alhamdulillahirobbil’alamin, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat 

Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, petunjuk, dan kemudahanya, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “STUDI 

PERBANDINGAN HASIL BELAJAR EKONOMI MELALUI MODEL 

PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STUDENT FACILITATOR AND 

EXPLAINING (SFAE) DAN TWO STAY TWO STRAY (TSTS) DENGAN 

MEMPERHATIKAN KEMAMPUAN AWAL PADA SISWA KELAS X 

SMA NEGERI 6 BANDAR LAMPUNG TAHUN PELAJARAN 

2014/2015”. Shalawat beserta salam tetap tersanjung agungkan kepada Nabi kita 

Rasulullah Muhammad shallallahu ‘alaihi wa salam. 

 

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, motivasi, 

bimbingan dan saran dari semua pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan 

terima kasih kepada: 

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 Drs. Muhammad Fuad, 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. Tedi Rusman, M.Si., selaku pembimbing I yang telah meluangkan 

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

dalam penyelesaian skripsi ini. 

7. Bapak Drs. Yon Rizal, M.Si., selaku pembahas yang telah meluangkan 

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

dalam penyelesaian skripsi ini. 

8. Bapak Drs. Nurdin, M.Si., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi 

Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Unila dan selaku 

pembimbing II yang telah membantu mengarahkan dan memotivasi dalam 

menyelesaikan skripsi ini.  

9. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi Jurusan 

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Unila, terima kasih kepada ilmu 

yang telah diberikan kepada penulis. 

10. Bapak Mansurdin, S.Pd., selaku Kepala SMAN 6 Bandar Lampung, terima 

kasih atas ketersediaannya memberikan kesempatan kepada saya untuk 

menjadikan SMAN 6 Bandar lampung sebagai subjek dalam penelitian 

skripsi ini. 

11. Siswa-Siswi SMAN 6 Bandar Lampung, terimakasih atas kerjasama dan 

kegembiraanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. 

12. Papa ku Sumardi Saberan, S.Sos dan Mama ku Dra. Darneli teristimewa. 

Rasa syukur tiada tertara lahir ditengah kedua orang tua yang luar biasa. 

Berjuta kata terima kasih pun tidak akan mampu membayar semua darah, 

keringat, dan  perjuangan kalian untuk bisa membuat aku menjadi seorang 

sarjana, terima kasih mah-pah karena telah menyebutkan nama ku dalam 



setiap doa, tiada sesuatu yang dapat ku raih tanpa doa tulus ikhlas dari bibir 

mu. Mah-pah semoga aku dapat membanggakan dan membahagiakan kalian 

berdua. Amin. 

13. Kakak ku Adhitiya Rifki dan kedua adik ku terkasih Akmal Syarif dan Dyah 

Srimulyani, terimakasih atas keceriaan, keisengan, kejengkelan yang kalian 

perbuat, itu semua menjadi bumbu penyedap dalam semangat ku 

menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita selalu di lindungi dan di berkahi umur 

yang panjang dan diberi rezeki yang berlimpah oleh Allah SWT. 

14. Keluarga besar ku, kakek-nenek, tamong-kajong, om-tante, dan sepupu yang 

telah memberikan semangat dan doa. 

15. Sahabat sekaligus kakak perempuan bagi ku, Lidiya dan Karina. Terimakasih  

karena selalu mendengarkan keluh kesah ku, dan juga untuk doa dan 

dukungannya. 

16. Keluarga besar BKC Lampung, untuk kalian yang sudah seperti kakak dan 

adik ku. Terimaksih karena selalu ada dan mendukung ku, tak lupa teman 

teman karateka yang membuat hari-hari semakin ceria. 

17. Keluarga Organisasiku, Radio Kampus Unila. Terimaksih atas pengelaman 

dan juga kehebatan-kehebatan yang sudah kita ciptakan. Teman seperjuangan 

Dian, Ade, Yessy, Adi, Bayu, Gomgom, Annisa, Diah, Jaya, Fajri, Nur, 

Sonia, Clara, Indah, Sunarmo. 

18. Wanita-wanita tangguh dan penghibur ku Yessy Yolanda, Fitri Maretta, Lisa 

Mallesa, Shindi Karina Putri. Terimakasih untuk kebersamaanya semoga 

jarak yang ada nantinya tidak membuat kita melupakan satu sama lain. 



19. Teman-teman seluruh angkatan 2011 Ganjil dan Genap, yang tidak dapat 

disebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas kebersamaannya selama 

ini. Semoga cerita kita di masa kuliah menjadi cerita yang sukar untuk 

dilupakan, dan semoga kelak kita dapat berkumpul lagi dalam keadaan 

sukses, amin. 

20. Kakak tingkat semuanya tanpa terkecuali terima kasih atas semua bantuan 

dan motivasinya, terkhusus untuk ka Dani yang telah memberikan masukan 

dan informasi dalam penyelesaian skripsi ini serta adik-adik tingkatku. 

21. Keluarga baru ku, Wina, Niken, Revi, Lusi, Eka, Emi, Desma, Bayu, Juned 

terimakasih telah datang kedalam kehidupan ku memberikan banyak warna 

dan cerita , semoga masih ada banyak waktu untuk kita sama sama mengukir 

pengalaman baru. 

22. Teman-teman sekolah yang selalu ada, Tyas, Habib, Yoga, Trimul, Dedy, 

Selvi dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 

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

dapat disebutkan satu persatu oleh penulis. 

 

Semoga segala bantuan, bimbingan, dorongan dan do’a yang diberikan kepada 

penulis mendapat ridho dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi semua pihak. Amin. 

 

Bandar Lampung,     Mei 2015 

Penulis, 

 

 

 

Dyanti Mahrunnisya 


