
SAN WACANA 

 

 Puji syukur kepada Allah SWT, pencipta semesta alam yang telah 

memberikan taufik serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Dengan rasa syukur yang dalam, akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan judul : “Penggunaan Model Pembelajaran 

Kooperatif tipe Group Investigation Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta 

Didik Pada Mata Pelajaran IPA Kelas IV SDN 2 Rejomulyo Kecamatan Jatiagung 

Kabupaten Lampung Selatan”. 

 Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini tidak lepas dari kesalahan dan 

keterbatasan. Kenyataan ini yang menyadarkan penulis bahwa tanpa bantuan dari 

berbagai pihak, niscahya skripsi ini tidak akan terselesaikan. Maka pada 

kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus 

kepada: 

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

Lampung yang telah memfasilitasi serta memberikan kemudahan penulis 

selama melakukan studi dan penyusunan skripsi. 

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

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung yang telah memberikan 

arahan berbagai urusan dalam penyusunan skripsi ini. 

3. Bapak Dr. Hi. Darsono, M.Pd, selaku Ketua Program Studi S-1 PGSD 

Universitas Lampung yang telah memberikan arahan dalam proses penyusunan 

skripsi ini. 

4. Bapak Dr. Alben Ambarita, M.Pd, selaku dosen pembimbing yang telah 

memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Bapak Dr. Ngadimun HD, M.Pd, selaku dosen pembahas yang telah bersedia 

memberikan bimbingan, kritik, dan arahan dalam penyususnan skripsi ini. 

6. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Program Studi S-1 PGSD Universitas 

Lampung, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas 

kepada penulis. 



7. Ibu Ernawati, selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Rejomulyo, serta Dewan 

Guru dan Staff Administrasi yang telah banyak membantu penulis dalam 

penyusunan skripsi ini. 

8. Sahabat-sahabat penulis yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini. Bersama kalian kumaknai indahnya persahabatan. 

9. Almamater tercinta dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu 

oleh penulis, namun telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 

 

 Semoga semua kebaikan yang telah diberikan dengan ikhlas dicatat 

sebagai amal ibadah di sisi Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

dan dapat memberikan sumbangsih bagi dunia pendidikan. 

 

Lampung Selatan, Juni 2014   

Penulis, 

 

EKA SITI ROHYANI 

 


