SANWACANA

Puji syukur kehadirat Tuhan YME karena atas kasih dan karunia-Nya penulis
dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh Aktivitas
Penggunan Model Pembelajaran Guided Inquiry terhadap Hasil Belajar IPA
Siswa Kelas IV SD Negeri 2 Pringsewu Timur Tahun Pelajaran 2014/2015”
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas
dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:
1. Bapak Dr. Hi. Bujang Rahman, M.Si., selaku Dekan FKIP Universitas
Lampung beserta staff dan jajarannya yang telah memberikan bantuan kepada
penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Riswanti Rini, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP
Universitas Lampung dan Pembimbing II atas kesediaannya memberikan
bimbingan, motivasi, ilmu yang berharga, saran, dan kritik baik selama
penyusunan skripsi sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
3. Bapak Dr. Darsono, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Guru
Sekolah Dasar FKIP Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Sultan Djasmi, M.Pd., selaku Pembimbing I atas kesediaannya
memberikan bimbingan, motivasi, ilmu yang berharga, saran, dan kritik baik
selama penyusunan skripsi sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.

x

5. Bapak Dr. M. Thoha B.S Jaya, M.S., selaku pembahas yang telah memberikan
kritik dan saran kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang telah memberikan bekal ilmu
pengetahuan dan motivasi kepada penulis.
7. Bapak E. Suyitno, S.Pd., selaku Kepala SD Negeri 1 Pringsewu Timur yang
telah memberikan izin dan bantuan selama penelitian.
8. Bapak Otong Rahmadi selaku wali kelas IV C yang telah memberikan izin
dan bantuan selama penelitian.
9. Teristimewa Bapak, Ibu, Kakak dan Adikku Christi Andrian Parapat, Niko
Nakatama Parapat, dan Sion Hamonangan Parapat. Terimakasih atas segala
dukungan

dan

motivasinya

sehingga

penulis

bersemangat

dalam

menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat seperjuangan di PGSD 2011 yaitu uma, laili, anel, chelsi, nur indah,
vriska, iin, eilin, citra, mb rina, mb dyah, meli, ayu, risa, banda, dara, yevie,
lina, ira desi, devi, nora, yeti, niluh, ernila, friezsya, wayas, okta, alif, mb nit,
isna, anifa, ira dwi, maryati, mentari, mona, fisca, selvira, surya, dona, barkah,
muharom, firman, lukman dan imam. Semoga kekeluargaan kita akan terus
terjalin.
11. Teman-teman KKN desa Ngaras dan PPL SD Negeri 1 Negeri Ratu.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga dengan bantuan dan dukungan yang diberikan mendapat balasan dari
Tuhan YME dan semoga skripsi ini bermanfaat. Amin.

xi

Bandar Lampung, Mei 2015
Penulis,

Renny Karlina Parapat

xii

