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SANWACANA 

 

 

 

      Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-

Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

      Skripsi dengan judul “Penerapan Model Problem Based Learning (PBL) 

untuk Meningkatkan Sikap Percaya Diri dan Keterampilan Berfikir Kritis Siswa 

Pada Pembelajaran Tematik Kelas IV Sulaiman SD Muhammadiyah Metro Pusat 

Tahun Ajaran 2013/2014” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

sarjana Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Lampung. 

     Penyusunan skripsi ini dapat terwujud berkat adanya bantuan dari berbagai 

pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih 

kepada: 

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

Lampung, atas pembinaannya dalam menyelesaikan skripsi ini; 

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

Universitas Lampung, atas dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini; 

3. Bapak Dr. Hi. Darsono, M.Pd., selaku Ketua Program Studi PGSD Jurusan 

Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)  Universitas 

Lampung, sekaligus Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dan 

saran-saran yang sangat bermanfaat bagi peneliti; 



 

ii 
 

4. Ibu Dra. Asmaul Khair, M.Pd., selaku Ketua UPP PGSD Metro FKIP 

Universitas Lampung, yang telah memberikan masukan dan saran yang 

sangat berarti bagi peneliti; 

5. Bapak Drs. A. Sudirman, M.H., selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan 

skripsi ini yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan saran 

yang sangat berarti bagi peneliti dengan penuh kesabaran; 

6. Ibu Dra. Siti Rachmah S., selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan 

skripsi ini, juga selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak 

memberikan bimbingan, masukan dan saran yang sangat berarti bagi peneliti 

dengan penuh perhatian dan kesabaran; 

7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf PGSD UPP Metro yang telah banyak 

membantu kelancaran penyusunan skripsi ini; 

8. Bapak Zainal Abidin, S.Ag., Kepala  SD Muhammadiyah Metro Pusat, serta 

dewan guru dan staf administrasi yang telah membantu peneliti selama 

penyusunan skripsi ini; 

9. Bapak Rusman Ahmadi, S. Pd., selaku guru kelas IV Sulaiman juga selaku 

teman sejawat yang telah banyak memfasilitasi, mengerahkan tenaga, waktu 

dan fikiran guna membantu peneliti dalam kelancaran penyusunan skripsi ini; 

10. Siswa-siswi kelas IV Sulaiman SD Muhammadiyah Metro Pusat yang telah 

berpartisipasi aktif sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik; 

11. Rekan-rekan senasib dan seperjuangan, mahasiswa program studi PGSD 

angkatan 2010, terimakasih kebersamaan dan dukungan yang telah diberikan 

selama ini; 
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12. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya satu per satu yang 

telah membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi ini. 

Akhir kata peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih belum sempurna, akan 

tetapi peneliti berharap semoga skripsi ini bermafaat bagi kita semua. Aamiin.  

Metro, 12 Mei 2014 
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