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 Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan 

hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

Skripsi dengan judul“Pengaruh Model pembelajaraan Kooperatif Tipe TPS 

Terhadap Hasil Belajar IPS Siswa IV SD Negeri 2 Rukti Harjo” adalah salah satu 

syarat untuk memperoleh gelar sarjana Keguruan dan Ilmu Pendidikan di 

Universitas Lampung. 

Penyusunan skripsi ini dapat terwujud berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, 

untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Sugeng P. Harianto, M. Sc., selaku Rektor Universitas 

Lampung yang telah menyedikan sarana dan prasarana sehingga peneliti 

dapat menyelesaikan studi dengan lancar. 

2. Bapak Dr. Hi. Bujang Rahman, M.Si., Dekan FKIP Universitas Lampung 

yang telah menyedikan pelayanan studi selama peneliti menempuh 

pendidikan sehingga peneliti dapat menempuh pendidikan dengan 

berkualitas; 

3. Ibu Dr. Riswanti Rini, M.Si., Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP 

Universitas Lampung yang telah memberikan pelayanan terhadap penliti 

sehingga penliti dapat menyelesaikan pendidikan; 

 



ii 
 

4. Dr. Hi. Darsono, M.Pd., Ketua Program Studi PGSD Jurusan Ilmu 

Pendidikan FKIP Universitas Lampung, sekaligus Dosen Pembimbing yang 

telah memberikan masukan dan saran-saran yang sangat bermanfaat bagi 

peneliti; 

5. Bapak Drs. Siswantoro, Kordinator Kampus B FKIP Universitas Lampung 

yang telah menyedikan pelayanan terhadap peneliti sehingga peneliti dapat 

menempuh menuntut ilmu di Kampus B FKIP Universitas Lampung dengan 

baik; 

6. Bapak Drs. Sarengat, M.Pd., Dosen Pembimbing Akademik sekaligus sebagai 

Pembimbing yang telah berkenan membimbing peneliti selama masa setudi 

dan dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak memberikan masukan yang 

berarti bagi peneliti. 

7. Ibu Dr. Sowiyah, M. Pd, Dosen Pembahas yang telah banyak memberikan 

masukan dalam penyempurnaan skripsi peneliti sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik; 

8. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf PGSD UPP Metro yang telah banyak 

membantu kelancaran penyusunan skripsi ini. 

9. Ibu Rismiwati, S.Pd, Kepala SD Negeri 2 Rukti Harjo, serta dewan guru dan 

staf administrasi yang telah membantu peneliti selama penyusunan skripsi ini. 

10. Rekan-rekan senasib dan seperjuangan, Gusti Ayu Rini, Azka Falaih 

Rizqiana, Ristiana,Zakari Ahmad, Ahmad Nasikun, Nuraulia, Nuke Zela 

Pratiwi, Arizzal, Aditiya Permadi, Asrul Faehani, Imma Sofiana Tsani, Arfian 

Junianto dan Etik Desti Hariati, serta semua teman-teman yang tidak dapat 
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peneliti sebutkan, terimakasih kebersamaan dan dukungan yang telah 

diberikan selama ini; 

11. Untuk seseorang yang selalu menjadi motivasiku, terimakasih atas dukungan, 

doa, dan impian yang menjadikan peneliti selalu bersemangat dalam menulis 

skripsi ini. 

12. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya satu per satu yang 

telah membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi ini. 

 

Akhir kata peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih belum sempurna, 

akan tetapi peneliti berharap semoga skripsi ini bermafaat bagi kita semua. 

Aamiin. 

 

Metro,  28 Juni 2015 
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