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SANWACANA

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

Nya, hingga skripsi yang berjudul “Efektivitas Pendekatan Ilmiah Dalam Meningkat-

kan Kemampuan Berpikir Lancar Pada Materi Larutan Penyangga” dapat

diselesaikan dengan baik.

Mengingat kemampuan dan pengetahuan yang terbatas, bimbingan dan dukungan

dari berbagai pihak sangat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Pada

kesempatan ini disampaikan 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;

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

Pembimbing I, terima kasih atas kesediaannya memberi bimbingan, motivasi dan

saran dalam proses penyusunan skripsi, meminjami segala fasilitas serta sudi

menjadi tempat berbagi;

5. Bapak Drs. Tasviri Efkar, M.S. Pembimbing II, atas kesediaannya memberi

bimbingan, motivasi dan saran dalam proses penyusunan skripsi serta sudi menjadi

tempat berbagi;
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6. Bapak Dr. Sunyono., M.Si. selaku Pembahas, atas kesediaannya memberi bimbing-

an, motivasi, kritik dan saran untuk perbaikan skripsi;

7. Dosen-dosen di Jurusan Pendidikan MIPA khususnya di Program Studi Pendidikan

Kimia Unila, atas ilmu yang telah Bapak dan Ibu berikan;

8. Bapak Drs. Hi. Berchah Pitoewas, M. H., selaku kepala sekolah atas izin yang

diberikan untuk melaksanakan penelitian;  Ibu Dian Eka Puspitasari. S.Pd. sebagai

guru mitra, atas kesediaannya memberi bimbingan dan motivasi, meminjami

segala fasilitas;   dan seluruh dewan guru, staf TU serta siswa-siswi SMA YP

Unila;

7. Sahabat-sahabatku (, ana, erma, anisa, mba fida, mba fadilla, dan mas Herli),

Keluarga besar DPM-U KBM Unila (kak rohman, virgi, ari, isnaini, oka, ule, kak

ridwan, tiyas, agung, tendy, mba bayu, mba eva, uli, mba berta, ani, uci, nurul,

muji, resti, dan dian), terima kasih atas doa, dukungan dan bantuan yang telah

diberikan.

8. Tim terbaikku, Dwi Citra Pertiwi dan mba Titi Nurbaiti, kalian adalah teman

terbaik yang selalu memotivasi dan membantuku dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Teman-teman Pendidikan Kimia 2011 terima kasih atas motivasi, saran, senyum

dan ceria kalian sebagai pelipur lara;

10. Keluarga Asrama Edelwis 1 (kiki, mba esi, mba dini, mba dwi, mba eta, uta,

winny, ovi, mba kristi, mba irma, riris, tazkiya, mona, eka); serta semua pihak

yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
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Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan berupa rahmat

dan hidayah-Nya kepada kita semua.  Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat

bagi pembaca pada umumnya. Menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak

kekeliruan, sumbangsih dan masukan pembaca menjadi permintaan untuk karya

selanjutnya.

Bandar Lampung, 3 Agustus 2015
Penulis,

Iin Fadilah


