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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan segala rahmat dan hidayah-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul 

Peningkatan Hasil Belajar Menggunakan Pendekatan Tematik dengan Alat Peraga 

Gambar dan Lingkungan Alam Sekitar pada  Siswa Kelas II  SDN 1 Rawa Laut 

Bandar Lampung. 

 

Banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik secara moral ataupun material 

dalam menyelesaikan penulisan penelitian ini.  Penulis menyadari bahwa penelitian 

ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa bantuan mereka, untuk itu penulis 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :  

1. Bapak Dr. Hi. Bujang Rahman, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan, Universitas Lampung. 

2. Bapak Drs. Baharuddin Risyak, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan, 

Universitas Lampung. 

3. Ibu Dra. Sasmiati, M.Hum, sebagai Sekretaris Jurusan Ilmu Pendidikan.  

4. Bapak Dr. Supomo Kandar, M.S, selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini 

yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan dengan sabar.  

5. Bapak Drs. Sugiyanto, M.Pd, sebagai Dosen Pembahas yang telah memberikan 

banyak saran dan masukan dalam penyempurnaan penulisan penelitian ini.  
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6. Bapak dan Ibu Dosen Program S1 PGSD dalam jabatan dan telah memberikan 

banyak ilmu pengetahuan selama penulis menyelesaikan studi pada Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.  

7. Bapak Arsad, S.Pd selaku Kepala Sekolah SDN 1 Rawa Laut yang telah 

memberikan izin serta dukungan dalam melaksanakan studi Program S1 PGSD  

Dalam Jabatan dan tugas akhir penelitian ini.  

8. Suami tercinta serta anak-anakku yang kusayangi atas segala bantuan, semangat, 

doa dan dukungan dalam kesuksesan studi dan penyelesaian penelitian ini.  

9. Teman-teman peserta Program S1 PGSD Dalam Jabatan yang telah banyak 

memberikan semangat dan bantuan serta persahabatan dan kekeluargaan yang 

akan menjadi kenangan indah.  

10. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan laporan 

penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

 

Dalam penulisan laporan ini tentu saja masih banyak terdapat kekurangan dan 

kelemahan karena keterbatasan penulis, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik 

serta saran yang bersifat membangun.  Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat 

bagi semua pihak.  

Bandar Lampung, Februari 2012 
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