
 

SANWACANA 

 

 

Assalamu'alaikum Wr.Wb 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penelitian tindak kelas yang berjudul " 

Meningkatkan Aktivitas Dan Penguasaan Konsep Oleh Siswa Kelas VIII E Dalam 

Pembelajaran Biologi Melalui Model Pembelajaran Tipe Student Teams 

Achievement  Division (STAD) Smp Negeri I Sukoharjo Tahun 2012 / 2013" 

yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Universitas 

Lampung. 

 

Penelitian tindakan kelas ini dapat terselesaikan berkat bimbingan, dukungan dan 

bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis 

mengucapkan terimakasih yang tulus kepada: 

1. Dr.Hi. Bujang Rahman, M.Si., selaku Dekan Fakultas keguruan dan ilmu 

pendidikan Universitas Larnpung. 

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

3. Pramudiyanti, S.Si, M.Si., selaku Ketua Program Pendidikan Biologi. 

4. Drs. Arwin Achmad, M.Si., yang telah memberikan banyak masukan, saran 

dan kritik dalam menyelesaikan penelitian tindak kelas ini. 



5. Rini Rita T Marpaung, S.Pd., M.Pd., selaku Pembimbing II atas kesediaan dan 

keikhlasannya memberikan bimbingan, arahan dan motivasi yang diberikan 

selama penysunan skripsi ini. 

6. Drs. Darlen Sikumbang, M. Biomed., selaku pembahas yang selalu 

memberikan bimbingan dan saran atas perbaikan skripsi ini. 

7. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. 

8. Reman, S.Pd., selaku Kepala SMP Negeri 1 Sukoharjo yang telah memberikan 

izin kepada penulis untuk melakukan penelitian. 

9. Sri Puspa Nataria, S.Pd., selaku guru mitra yang telah bersedia membantu 

memberikan saran-saran keberhasilan penelitian ini. 

10. Suami dan anak-anakku yang selalu menjadi inspirasi serta semangat, untuk 

meraih cita-cita kedepan dan tetah memberikan segenap kaih sayang, do,a dan 

kesabarannya. 

11. Teman-teman seangkatan semua yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu. 

 

Semoga Allah memberikan berkah, rahmat dan hidayah-Nya serta kemilikan-Nya 

atas kebaikan dan pengorbanan bagi kita semua. Sehingga penelitian tindakan 

kelas ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. 

Amin. 

 

Wassalamu'alaikum Wr.Wb 

Bandar Lampung,                        2013 
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