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arahan ilmiah yang sangat bermanfaat sekali bagi penulisan skripsi ini.

ilmu yang telah beliau berikan kepada penulis menjadi amal ibadah dari Allah

SWT.



ii

Kemudian penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah

membantu dalam penyusunan skripsi ini. Oleh sebab itu, maka pada kesempatan
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administrasi dan kemahasiswaan.

3. Bapak Drs. Iskandar Syah, M.H. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu

Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas

Lampung, yang telah membantu penulis dalam pelayanan administrasi dan

kemahasiswaan.

4. Bapak Drs. Rosana, M.Si. selaku Ketua Program Studi Pendidikan
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6. Bapak Edi Supriyanto selaku Kepala Desa Bagelen Kecamatan Gedong
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