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SANWACANA 

 

 

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-

Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengembangan 

Lembar Kerja Siswa Berbasis Pendekatan Saintifik dengan Model Discovery 

Learning pada Materi Teori Atom Bohr” sebagai salah satu syarat untuk mencapai 

gelar sarjana pendidikan.  Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada 

nabi Muhammad SAW, pemimpin umat Islam akhir zaman. 

 

Disadari sepenuhnya bahwa kemampuan dan pengetahuan penulis terbatas, maka 

dengan bimbingan dan dukungan berbagai pihak sangat membantu dalam menye-

lesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada: 

 

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

2. Bapak Dr. Caswita, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan MIPA. 

3. Ibu Dr. Noor Fadiawati, M.Si., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Kimia 

atas kesediannya untuk memberikan motivasi, bimbingan, saran, dan kritik dalam 

proses penyelesaian kuliah dan penyusunan skripsi. 

4. Ibu Dr. Ratu Betta Rudibyani, M.Si., selaku Pembimbing Akademik dan validator 

atas kesediaan dan kesabarannya dalam memberikan nasihat,s saran, dan motivasi 

dalam proses penyelesaian kuliah dan penyusunan skripsi ini. 

5. Ibu Dra. Nina Kadaritna, M.Si., selaku Pembimbing I atas kesediaan, keikhlasan, 

dan kesabarannya memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses 

penyusunan skripsi ini. 

6. Ibu Lisa Tania, S.Pd, M.Sc., selaku Pembimbing II atas kesediaannya memberi 

bimbingan dan motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini. 

7. Bapak Dr. Sunyono, M.Si., selaku Pembahas atas kesediaannya memberikan 

kritik dan saran yang sangat bermanfaat dalam proses perbaikan skripsi ini. 

8. Bapak Andrian Saputra, S.Pd, M.Sc. dan Bapak Mahfudz Fauzi. S, S.Pd, M.Sc, 

selaku validator yang telah bersedia memberikan kritik dan saran  yang sangat 
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bermanfaat dalam penyusunan LKS berbasis pendekatan saintifik yang 

menggunakan  model discovery learning pada materi teori atom Bohr. 

9. Ibu Yusnidawati, M.Pd., sebagai guru mitra atas kerjasamanya yang diberikan 

kepada penulis untuk melaksanakan penelitian. Dan siswa-siswi serta staf  TU 

SMA Negeri 1 Kalianda yang telah membantu penulis selama penelitian. 

10. Ayah, Ibu, Adik, dan semua anggota keluarga yang selalu mendukungku, 

memberikan doa-doa mustajabnya. Terima kasih atas kasih sayang kalian selama 

ini. 

11. Teman-temanku di Pendidikan Kimia 2011 yaitu Resti, Agus, Andi, Ina, Tami, 

Murni, Tika, Subai, Atu Eka, Septi, Iga, Tendy, Aryo, Suci, dan lain-lain. 

Terimakasih atas dukungan, doa, dan semangat yang telah diberikan. 

12. Kakak-kakak dan adik-adikku di Pendidikan Kimia. Terima kasih atas tuntunan, 

dukungan, dan doa yang kalian berikan. 

13. Teman-teman KKN-KT Tangkit Serdang, Ratih YS, Ratih NS, Kenul, Meisyi, 

Dian, Wulan, Indri, Parlin, dan Suhanda. Terima kasih telah menemaniku 

berjuang selama KKN. 

14. Sahabat-sahabatku Rahman Ardiansyah, Agista Delima P, Dewi Rahayu, Praba 

Kurnia DK , Yogi Fitriani, Fisca Marvidiantika, Rizqi Husniyah, dan Afifah 

Hidayati. Terima kasih atas segala bentuk bantuan dan solusi yang diberikan. 

 

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini menjadi bahan rujukan penelitian, dan 

dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.  Menyadari 

bahwa dalam penulisan ini banyak kekeliruan, sumbangsih dan masukan pembaca 

menjadi permintaan penulis untuk karya selanjutnya. 

 

Bandar Lampung, 5 Juni 2015 

Penulis, 
 

 

 

Ika Nurul Sannah 


