
 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

Puji syukur Penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-

Nya skirpsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan 

kepada Nabi Muhammad SAW. 

 

Skripsi dengan judul “PERSEPSI MAHASISWA TENTANG PEER ASSISTED 

LEARNING DALAM PEMBELAJARAN KETERAMPILAN KLINIK 

(CLINICAL SKILLS LAB/CSL) DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS 

LAMPUNG” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Kedokteran 

di Universitas Lampung. 

 

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak, selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung;  

2. Bapak dr. Oktadoni Saputra, M.MedEd, selaku Pembimbing Utama atas 

kebaikan hatinya dan kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran, 

dan kritik dalam proses penyelesaian skiripsi ini, tanpa mengurangi 

perhatiannya walaupun harus membagi waktu dengan banyak agenda 

lainnya; 

3. Ibu dr. Rika Lisiswanti, M.MedEd, selaku Pembimbing Kedua atas 

kesediaan serta kesabarannya untuk memberikan bimbingan, saran dan 

kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini; 

4. Ibu Dr. Dyah Wulan Sumekar RW , SKM, M.Kes., selaku Penguji Utama 

pada Ujian Skripsi. Terima kasih atas waktu, ilmu, saran-saran yang telah 

diberikan di saat maupun di luar waktu seminar; 

5. Abi, Drs. Wibowo, M.Pd yang selalu mendoakan, membimbing, 

menguatkan, dan selalu memberikan dukungan terhadap yang aku lakukan. 

Semoga Allah selalu menyayangimu. 



6. Umi, Adila Chustina, S.Si yang selalu mendoakan, membimbing, 

menguatkan, dan selalu memberikan dukungan terhadap yang aku lakukan. 

Semoga Allah, Abi dan anak-anak selalu menyayangimu. 

7. Adik-adikku, Maryam dan Muhammad Yusuf yang selalu menyemangati 

dan selalu mendukungku. 

8. Zahrotul dan Sahabat-Sahabat GP yang selalu ada dan menyemangati ketika 

mendapat suatu masalah. 

9. Keluarga besar dari Abi dan Umi saya di Kotagajah, Jakarta, dan Sleman 

yang selalu mendukung. 

10. Seluruh Staf Dosen FK Unila atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis 

untuk menambah wawasan yang menjadi landasan untuk mencapai cita-

cita; 

11. Seluruh Staf Tata Usaha dan Akademik FK Unila, serta pegawai yang turut 

membantu dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini. 

 

Penulis berdoa agar segala bantuan diberikan balasan dari Allah SWT. Penulis 

menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempuranaan. Namun, peneliti 

berharap agar skripsi ini berguna bagi yang membacanya. 

 

Bandar Lampung, Januari 2016 

Penulis 

 

 

 

 

 

Luqmanul Hakim 

 

 


