
iii 

 

 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

 

Alhamdulillahirobbil„alamin. Segala puji syukur yang tak terhingga penulis 

panjatkan  ke Hadirat  Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini. 

 

Skripsi yang berjudul  “Efektivitas Pembelajaran Learning cycle 3 E pada Materi 

Hukum-hukum Dasar Kimia dalam Meningkatkan Keterampilan Inferensi dan 

Penguasaan Konsep” ini  merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

sarjana Pendidikan di Universitas Lampung. 

 

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini terutama 

kepada: 

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

2. Bapak Drs.Arwin Achmad, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan MIPA. 

3. Ibu Dra. Nina Kadaritna, M.Si., selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Kimia, Pembimbing I  dan  Pembimbing Akademik atas segala kasih sayang 

tulus,  nasehat, motivasi yang diberikan serta bimbingannya untuk membantu 

penulis dalam mengatasi setiap masalah perkuliahan dan  atas saran dan  

kritik yang membangun untuk perbaikan skripsi ini agar menjadi lebih baik. 
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4. Ibu Dra. Ila Rosilawati, M.Si., selaku Pembimbing II atas segala masukan, 

bimbingan, saran, nasehat, dan do‟a yang diberikan. 

5. Ibu Emmawaty Sofya, S.Si, M.Si., selaku dosen pembahas atas segala masuk-

an, bimbingan, saran, nasehat, dan do‟a yang diberikan. 

6. Bapak dan Ibu dosen di Program Studi Pendidikan Kimia serta seluruh staf di 

Jurusan Pendidikan MIPA FKIP Universitas Lampung. 

7. Kepala sekolah, guru mitra dan siswa-siswi kelas X3 dan X5 SMAN 4 Bandar 

Lampung. 

8. Keluargaku terkasih ;  Kedua orang tua ku, adik Adji dan adik Rizky, atas 

kasih sayang, keceriaan, inspirasi, semangat dan  do‟a yang telah diberikan. 

9. Sahabat fillah; Dian Baiduri, Helvira, Herdi, Pazar, Arifin, Fadli dan Ridwan. 

Terima kasih, atas inspirasi, motivasi dan dukungan yang telah kalian berikan 

selama ini. 

10.  Teman seperjuangan dalam menyelesaikan tugas akhir kuliah; Indri dan Dian, 

atas kerja sama dan motivasi yang diberikan selama bekerja sama 

11. Teman-temanku di Pendidikan Kimia ang.2007 (baik Nonreguler maupun 

Reguler), atas persaudaraan dan kebersamaannya.  

 

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,    Februari 2012  

Penulis 

 

 

Gusti Wahyuning Sari 


