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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan 
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salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan Fakultas Keguruan dan 
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7. Bapak  Drs. I Komang Winatha, M.Si selaku Pembimbing I yang telah 

membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, 

terima kasih untuk semua kebaikan dan nasehat yang telah diberikan;  

8. Bapak Drs. Yon Rizal, M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan 

arahan dan motivasi dengan penuh kesabaran dalam membimbing penulis 

hingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

9. Bapak dan Ibu Dosen di Program Studi Pendidikan Ekonomi Jurusan 

Pendidikan IPS FKIP Universitas Lampung yang telah memberikan 

ilmunya kepada penulis; 

10. Bapak dan Ibu bagian Akademik FKIP Universitas Lampung; 

11. Ibu Drs.Sugiarti S.Pd.Pkn selaku kepala sekolah SMP Islam Purbolinggo 

yang telah memberi kesempatan penelitian; 

12. Bapak dan ibu guru SMPIslam Purbolinggo Lampung Timur yang telah 

banyak membantu; 

13. Kedua orang tuaku tercinta Muhammad Yusuf Arif dan Sri Wahyuni yang 

tulus menyayangiku dan mendoakan untuk keberhasilanku. Terima kasih 

atas perjuangan dan pengorbanannya dalam mendidik dan membesarkanku 

hingga saat ini. 

14. Puangku Usman Gumanti Arif dan umiku nuning sudarsih yang sangat ku 

sayangi. Terima kasih untuk dukungan, kebersamaandan selalu menjadi 

penyemangat dalam hidupku; 



15. Keluarga besarku yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih 

atas doa, dukungan dan kasih sayangnya; 

16. Kakak-kakak ku Kak wardani S.Pd, Pristia winda pratiwi S.Pd, Rezky 

candra S.Pd, Deni Supriyadi S,Pdyang membantu dan mengarahkan dalam 

menyelesaikan skripsi ku. 

17. SahabatkuTercinta Dwi Wulan Dini yang setiap Hari tidak pernah lelah 

menemani dan menjadi penyemangatku dalam menyelesaikan study dan 

memperkuat mimpi, terimakasih atas segala waktu dan pengorbananmu. 

Kapan kita mengulang masa itu lagi ? \m/  

18. Sahabat-sahabat terkasihku d’jambrongers, Gembel elit, Terimkasih 

memotivasiku dalam kebersamaan yang nano-nano selama ini, kalian jadi 

saksi ya kesuksesanku nanti ? :D 

19. kance seperjuanganku fitri ahadiyah, asti, ana rinjani, Rizka aminy, Eva, 

Icha,  Ardi, Kusworo, Aliyanto,Vivin barcellena,vevy, nuning, terimakasih 

buat saran, kritik, semangat, kebersamaan kalian tidak akan pernah aku 

lupakan. 

20. Teristimewa untuk kak zaskia gotik, kak rega, oliv, kak hesty, terimakasih 

sudah menjadi penyemangat dan inspirasiku, kita ketemu nanti ya? :D 

21. Teman-teman band ala-ala yang slalu menghibur dan memberi waktu 

mengekspresikan segala penat, salam main hati broo \m/ hehehe 

22. Keluarga kecilku KKN/PPL Padang tambak way tenong lambar, 

Dijah,angga,eko,sisca,mb sulis,mb veny,lilis,very,agita,wayan terimakasih 
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Penulis berharap semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang 

telah diberikan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang 

membutuhkan, amin. 
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