
SANWACANA

Bismillaahirrahmaanirrahim,

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan

Hidayahnya-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul

“Pengaruh buku kendali terhadap sikap teladan peserta didik pada SMP

Negeri 2 Lemong tahun pelajaran 2014/2015”. Skripsi ini disusun sebagai salah

satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Keguruan

dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

Terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan yang datang

baik dari luar dan dari dalam diri penulis. Penulisan skripsi ini juga tidak lepas

dari bimbingan dan bantuan serta petunjuk dari Bapak Drs. Berchah Pitoewas,

M.H, selaku pembimbing I, yang telah memberikan motivasi dan bimbingannya

dalam membantu penyusunan skripsi. Dan juga Ibu Yunisca Nurmalisa, S.Pd,

M.Pd, selaku pembimbing akademik (PA) sekaligus sebagai pembimbing II,

terimakasih atas kesediaannya dalam membimbing dan memberikan motivasi

dalam bimbingannya. Selain itu penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :



1. Bapak Dr. Hi. Bujang Rahman, M.Si. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan

Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

2. Bapak Dr. Abdurrahman, M.Si. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan

kerja sama Fakutas Keguruan dan Imu Pendidikan Universitas Lampung.

3. Bapak Drs. Hi. Buchori Asyik, M.Si. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan

Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

4. Bapak Dr. Muhammad Fuad, M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang

Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas lampung.

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

Pengetahuan Sosial.

6. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd, M.Pd., selaku ketua program studi Pendidikan

Pancasila dan Kewarganegaraan .

7. Bapak Drs. Holilulloh, M.Si. selaku pembahas I, terimakasih atas masukan,

saran, dan kritikannya pada penulis.

8. Bapak Tubagus Ali Rahman Puja Kusuma, S.Pd., M.Pd. selaku pembahas II,

terimakasih atas masukan, saran, dan kritikannya pada penulis.

9. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas

Lampung.

10. Bapak Rasid Wahyono, S.Pd., M.M selaku Kepala SMP Negeri 2 Lemong

yang telah memberi izin penelitian dan tempat penulis menimba ilmu selama

PPL terimakasih atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis.



11. Bapak dan Ibu guru serta staf tata usaha SMP Negeri 2 Lemong yang telah

banyak membantu penulis dan terimakasih atas kebersamaannya selama

penulis PPL.

12. Peserta didik SMP Negeri 2 Lemong yang telah membantu penulis dalam

mengadakan penelitian dan kebersamaannya serta keceriaannya selama

penulis PPL.

13. Bapak Yumansir, S.H selaku kepala pekon Lemong terimakasih atas tempat

dan bantuannya selama penulis menimba ilmu masa KKN, juga kepada

keluarga besar Bapak Muzakar dan seluruh warga pekon lemong terimaksih

atas segala kebaikan, bantuan, partisipasi, dan ilmu yang telah diberikan.

14. Teristimewa untuk  kedua orang tuaku tercinta, Bapak Yubhar dan Ibu

Yohanna Robbennita. terimakasih atas keikhlasan, cinta dan kasih sayang,

doa, motivasi, moral serta finansial yang tidak akan pernah terbayarkan. Juga

Untuk kakak ku tersayang Oktaria Gustina. Terimakasih atas do’a, dukungan,

motivasi, semangat, bantuan, perhatian dan cinta kasih yang diberikan.

15. Keluarga besar kajong Mulki dan kajong Royani (Alm) serta Saudara-

saudaraku terimakasih atas segala bentuk bantuannya, doa dan kasih sayang

yang selalu mendukungku.

16. Teman-teman di PPKn 2011, Retno, Susi, Sayu, Ima, Damayanti, Eka dan

semua teman-teman PPKn yang tidak bisa disebutkan satu persatu semoga

kebersamaan kita ini akan tetap selalu ada, walaupun kadang-kadang ada

kesalah pahaman diantara kita namun kebersamaan dan kenangan tidak akan

terlupakan.



17. Teman-teman seperjuangan KKN-KT SMP Negeri 2 Lemong Pekon Lemong

Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2014. Dedes (mbeb), Evi

(mbak ev), Ewo (mamas), Fredy (papa), Gustian (bang agung), Yudhit

(Uwo), Odin (dinda), Tia (yaya), wulan (mama). terima kasih atas

kebersamaannya dalam perjuangan kita.

18. Adik tingkat PPKn 2012 sampai 2014 baik genap maupun ganjil terima kasih

atas doa dan segala bantuannya.

19. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak

membantu sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai.

Semoga amal baik yang telah Bapak/Ibu/Saudara/i serta teman-teman berikan

akan selalu mendapatkan pahala dan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari

bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan

baik dari penyampaian maupun kelengkapannya. Segala kritik dan saran yang

bersifat membangun sangat penulis harapkan sebagai tolak ukur  penulis dimasa

yang akan datang. Penulis juga berharap semoga karya sederhana ini dapat

berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, Juni 2015
Penulis,

Selvia Oktaria
NPM 1113032063


