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SANWACANA 

 

 

Bismillahirrahmaanirrahiim… 
 

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

Nya sehinga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengembangan 

Instrumen Asesmen Kinerja pada Praktikum Pengaruh Luas Permukaan Bidang 

Sentuh terhadap Laju Reaksi” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sar-

jana pendidikan.  Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah 

Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya yang senantiasa istiqomah di 

jalan-Nya. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa, kemampuan dan pengetahuan penulis ter-

batas, maka adanya bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sangat memban-

tu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyam-

paikan terima kasih kepada: 

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

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

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

Kimia, Pembimbing Akademik, dan Pembimbing I atas kesediaan, keikhlasan, 

dan kesabarannya memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses 

penyusunan skripsi ini. 

4. Ibu Dra. Ila Rosilawati, M.Si., selaku Pembimbing II atas kesediaan,  
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keikhlasan, dan kesabarannya memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam  

proses penyusunan skripsi ini. 

5. Ibu Dra. Nina Kadaritna, M.Si., selaku Pembahas yang telah memberikan 

bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyusunan skripsi ini agar menjadi 

lebih baik lagi. 

6. Bapak M. Mahfudz Fauzi S., M.Si., selaku Validator dan dosen Pendidikan 

Kimia atas kesediaan dan keikhlasannya untuk meluangkan waktunya membe-

rikan bimbingan tambahan dalam proses penyusunan skripsi ini. 

7. Seluruh dosen dan staff di Jurusan Pendidikan MIPA khususnya di Program 

Studi Pendidikan Kimia. 

8. Drs. M. Yusuf selaku kepala SMA N 1 Kotaagung beserta staff, guru terutama 

kepada guru mitra atas semua bantuannya selama proses penelitian. 

9. Bapak dan Ibu saya yang selalu memperjuangkan segalanya, kakak-kakak 

saya Tutik Puspandari dan Edy Biantoro yang juga selalu memberikan 

semangat, perhatian dan kasih sayangnya.  . 

10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2011, terkhusus tim skripsi yaitu Fadilla 

Amelia dan Reni Novalia, serta teman-teman dekat atas kebersamaan, tawa 

dan semangatnya selama ini. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun diharapkan 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca. Aamiin. 

 

Bandar Lampung, 26 Juni 2015 

Penulis, 

 

Tendy Oktriawan 


