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SANWACANA 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

memberikan rahmat-Nya sehingga penulis dapat meyelesaikan Tesis yang 

berjudul “LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK DALAM PENANAMAN 

NILAI-NILAI SOSIAL  PADA MATA PELAJARAN GEOGRAFI”. Tujuan 

penulisan  ini adalah untuk  memenuhi tugas akhir pendidikan pada Magister 

Pendidikan IPS pada Program Pascasarjana Universitas Lampung. 

 

Selama proses penyelesaian tesis ini penulis banyak dibantu oleh beberapa pihak, 

baik moril maupun materiel yang disampaikan baik langsung maupun tidak 

langsung, untuk itu secara khusus dengan disertai hati yang tulus, penulis 

menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Sugeng P. Hariyanto, M.S selaku Rektor Pascasarjana yang 

telah memfasiltasi penulis dalam menyelesaikan tesis ini. 

2. Bapak Prof. Dr. Sudjarwo, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana 

Universitas lampung sekaligus sebagai Pembahas yang telah memfasilitasi 

penulis dalam menyelesaikan tesis ini. 

3. Bapak Prof. Dr. H. Bujang Rahman, M.Si selaku Dekan Fakultas keguruan 

dan Ilmu Pendidikan yang telah memberi saran dan motivasi serta 

memfasilitasi penulis sehingga tesis ini dapat diselaikan . 
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4. Bapak Dr. Pargito, M.Pd., selaku Ketua Program MagisterPendidikan IPS dan 

selaku Pembimbing I yang telah memberikan kritik dan saran yang baik demi 

perbaikan tesis ini. 

5. Ibu Dr. Hj. Trisnaningsih, M.Si. selaku Pembimbing II yang telah 

memberikan kritik dan saran yang baik demi perbaikan tesis ini 

6. Bapak Dr. Darsono, M.Pd., selaku Penguji Tesis II, atas dorongan, semangat 

bimbingan dan arahan yang diberikan dalam penilisan tesisi ini. 

7.  Bapak dan Ibu Dosen Magister Pendidikan IPS Universitas Lampung. 

8. Bapak Dr. Sumadi, M.S selaku Reviu Ahli Bahasa Pengembangan LKPD yang 

telah memberikan masukan dan saran dalam perbaikan LKPD ini. 

9. Bapak Dr. Mulyanto Widodo, M.Pd selaku Reviu Ahli Bahasa Pengembangan 

LKPD yang telah memberikan masukan dan saran dalam perbaikan LKPD ini. 

10. Ibu Dr. Adelina Hasyim, M.Pd. selaku Reviu Ahli Desain Pengembangan 

LKPD yang telah memberikan masukan dan saran dalam perbaikan LKPD ini. 

11. Bapak Drs. Totong Sunardi, M.M selaku kepala MAN 1 Lampung Utara yang 

telah memberikan bantuan dalam melaksanakan penelitian. 

12. Seluruh siswa dan siswi MAN 1 Lampung Utara yang telah menjadi 

responden pada penelitian ini. 

13. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. 

 

Disadari penulis, bahwa masih terdapat kekurangan dan keikhilafan dalam 

penyusunan tesis ini, semoga semua bantuan yang telah diberikan mendapat  
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berkah dari Allah, S.W.T., dengan harapan pada akhirnya tesis ini dapat disajikan 

sebagai buah karya yang bermanfaat untuk kalangan yang lebih luas. 

  

 Kotabumi,    Januari 2016 

Penulis 

 

 Masir Ibrahim 

 

 

 


