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KATA PENGANTAR 

 

 

Alhamdulillah, atas segala karunia dan kehendakNyalah akhirnya penelitian yang 

penulis lakukan dapat terselesaikan sebagai upaya meningkatkan kualitas 

pembelajaran PKn di sekolah dapat meningkatkan hasil belajar serta keterampilan 

siswa melalui penggunaan alat peraga gambar. 

 

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian tindakan kelas (Classroom 

Action Research), sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di 

sekolah terutama dalam meningkatkan kemampuan mengajar guru sesuai dengan 

tuntutan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).  

 

Penyusunan laporan e_TA ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan dari 

beberapa pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada yang 

terhormat: 

1. Bapak  Dr.  Hi. Bujang Rahman, M. Si, selaku Dekan Fakultas Kuguruan 

dan Ilmu Pendidikan  Universitas Lampun; 

2.  Bapak Drs. Baharuddin Risak, M. Pd. Ketua Jurusan Pendidikan, 

Sekretaris  Universitas Lampun; 

3. Pak  Drs. Siswantoro, M. Pd, selaku Dosen pembimbing dalam penelitian     

tindakan kelas dan penyusunan e_Ta ; 

4. Bapak Drs. Sugiyanto, M. Pd, selaku Dosen pembahas dalam penelitian 

tindakan kelas dan penyusunan e_TA ; 

5. Bapak  Drs. Supriyadi, M. Pd, selaku Ketua Pelaksana program S_I PJJ 

PGSD Universitas Lampung ; 

6. Staf dan Dosen FKIP Universitas Lampung ; 
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7. Kepala sekolah dan guru-guru SDN 1 Banjar Negeri Kec. Natar yang telah 

memberikan tempatdan bimbingan dalam pelaksanaan tindakan kelas ; 

8. Orang tua, keluarga besar penulis, suami tercinta (Hi. Ali Mastur 

Bandarsyah, S. H) dan ananda tersayang (Karamullah, S. E,  Hi. Romas A. 

Syukri, S. E, Masri Rahmawati dan Devi Yulia) serta semua cucunda 

tersayang yang telah banyak memberikan do’a serta dukungan ; 

9. Teman–teman seperjuangan (Salimah, Junaidah, Kartinah, Nani Riani, 

Endang Sri Hartuti,  Aini Kusumah, Sumiarsih, Siti Rahayu) serta semua 

pihak yang secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi 

dalam penyelesaian laporan ini. 

 

 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini, mungkin masih 

terdapat kekeliruan atau kesalahan baik isi maupun tulisan, maka kritik dan saran 

yang sifatnya membangun demi sempurnanya skripsi ini sangat saya harapkan. 

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan 

dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya penulis berharap semoga 

laporan e_TA yang sederhana ini dapat memberikan sumbangsih bagi dunia 

pendidikan yang selalu menghadapi tantangan seiring dengan tuntutan zaman, 

bermanfaat bagi penulis dan pembaca. 

 

 

 

Bandar Lampung , 04 November 2010 

Penulis 
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