
 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

 

Puji syukur Penulis ucapkan  kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan 

ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Upaya 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Materi Pokok Laju Reaksi dengan 

Pembelajaran Kooperatif Teknik Numbered Head Together (NHT) (PTK Siswa 

Kelas XI IPA5 SMA YP Unila Bandar Lampung TP 2009-2010)”.  

 

Dalam  kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak  Prof. Dr. H. Sudjarwo, M.S., selaku Dekan FKIP Unila. 

2. Bapak Drs. Arwin Achmad, M.Si., selaku Ketua Jurusan PMIPA FKIP Unila.  

3. Ibu Dra. Ila Rosilawati, M.Si., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Kimia. 

4. Ibu Dr. Ratu Beta Rudibyani, M.Si., selaku Pembimbing I sekaligus 

Pembimbing Akademik, terima kasih atas bantuan dan kesediaannya untuk 

memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian 

skripsi ini. 

5. Ibu Dr. Dwi Yulyanti, M.Pd., selaku pembimbing II, terima kasih atas bantuan 

dan kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam 

proses penyelesaian skripsi ini. 

6. Ibu Dra. M. Setyorini, M.Si., selaku pembahas, terima kasih atas segala 

masukan dan bimbingannya untuk membantu penulis dalam menyusun  

skripsi ini. 



 

ii 

7. Seluruh Dosen dan staf di Jurusan PMIPA Universitas Lampung. 

8. Ibu Dra. Hj. Mey Sriyani selaku guru mitra atas kerjasama, bantuan serta saran 

yang diberikan sehingga penelitian dapat berjalan dengan lancar. 

9. Teristimewa untuk ”papi, mami, bapak, dan bunda” yang telah memberikan 

limpahan kasih sayang, semangat, nasehat, doa serta dukungan untuk 

keberhasilan penulis. 

10. Kakak-kakak, Ayuk dan adikku terima kasih atas semangat dan dukungan 

yang telah kalian berikan padaku. 

11. Sahabat-sahabat terbaikku: bi’un (Anti), Mey, cece (Pina), emak (Sinta), cacay 

(Sari) dan Tien atas persaudaraan dan keceriaan yang diberikan, semangat dan 

dukungannya serta bantuannya dalam pembuatan skripsi ini. 

12. Teman-teman program studi P. Kimia angkatan 2005, terima kasih atas 

semangat dan dukungan serta persahabatan yang telah terjalin selama ini. 

13. Kakak-kakak dan adik-adik tingkatku di Program Studi Pendidikan Kimia 

yang memberikan semangat, dan dukungan serta kebersamaan selama ini. 

 

Semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, serta 

berkenan membalas semua budi baik yang diberikan kepada penulis dan semoga 

skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Amin. 

 

Bandar Lampung, 22 April 2010 

Penulis 

 

 

 

Putri Wina Aditya 

 


