
 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

Segala Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih 

lagi Maha Penyanyang. Berkat rahmat dan karunianya, akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh 

gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Lampung. Skripsi ini berjudul “Pengaruh intellegence quotient, 

konsep diri, iklim sekolah, dan persepsi siswa tentang kompetensi guru 

terhadap Hasil Belajar Ekonomi ”.    

 

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini penulis banyak sekali mendapatkan bantuan, 

bimbingan dan motivasi dari semua pihak, dan pada kesempatan ini penulis 

mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Dr. Hi. Bujang Rahman, M.Si. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Lampung; 

2. Bapak Dr. Hi. M. Thoha. B. S. Jaya, M.S. selaku Pembantu Dekan I FKIP 

Universitas Lampung; 

3. Bapak Drs. Arwin Achmad, M.Si. selaku Pembantu Dekan II FKIP 

Universitas Lampung; 

4. Bapak Drs.Hi. Iskandar Syah, M.H. selaku Pembantu Dekan III FKIP 

Universitas Lampung; 



5. Bapak Drs.Hi. Buchori Asyik, M.Si. selaku Ketua Jurusan Pendidikan IPS 

FKIP Universitas Lampung; 

6. Bapak Drs. Hi. Nurdin, M.Si. Selaku Ketua Program Studi Pendidikan  

Ekonomi Jurusan Pendidikan IPS Fakultas Keguruan  dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Lampung dan sekaligus sebagai Pembimbing II  yang telah 

banyak meluangkan waktu, masukan serta nasihat yang baik kepada 

penulis; 

7. Bapak Dr. Hi. Eddy Purnomo, M.Pd, selaku Pembimbing I atas kesabaran, 

arahan, masukan, serta penuh ketelitian dalam membimbing penulis untuk 

dapat menyelesaikan skripsi dengan baik;  

8. Ibuk Dr. Hj. Erlina Rufaidah, M.Si, selaku Penguji yang telah banyak 

meluangkan waktu, masukan serta nasihat yang baik dan teliti  kepada 

penulis; 

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. Bapak  Drs. Hi. Berchah Pitoewas, M.H, selaku Kepala Sekolah SMA YP 

Unila Bandar Lampung dan segenap dewan guru yang telah banyak 

membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian. 

12. Kedua orang tuaku tercinta yang tulus menyayangiku dan mendoakan 

untuk keberhasilanku. Terima kasih atas perjuangan dan pengorbanannya 

dalam mendidik dan membesarkanku hingga saat ini. 



13. Kakak-kakak ku dan keponakan tersayang mb ratmi, mas tino, mas jadi, 

mbak mulyani, mas supar, mbak siti handayani, yulia, dwiana, maya, 

nixola, yang selalu sabar dan iklas berkorban untukku. 

14. Adikku tersayang gunawan harida, yang selalu tulus membantuku dan 

memberikan segalanya. 

15.  Kak davit  terimakasih untuk segala kebaikan dan ketulusan untuk selalu 

membantuku, terimakasih sudah menjadi seseorang yang sabar dan baik 

hati. 

16. Soulmate terbaik tori-tori, bulug, dholpin albino, dholpin endera dan benaro 

tanpa kalian aku hanyalah bimbi yang tak berarti apa-apa. 

17. Abdul Rohim, sahabat yang selalui memberi inspirasi untuk  menjadi 

seorang sahabat yang baik hati dan tulus. 

18. Sahabat-sahabatku, Deni “ kamu adalah bagian dari cita dan cintaku bebeb 

deni, terimakasih untuk persahabatan ini, yang tidak terhapus oleh ruang 

dan waktu”, Wiki, Fitri, Ismut, Yona, Susi, “kalian friendship IPA 1 

terbaik, bersyukur punya sahabat kalian, terimakasih untuk persahabatan 

kita yang tidak terhenti dan tetap terjaga sampai kapanpun”,  Seven 

Beauty Sista (Mala, Dedew, Qie, Eka, El, Muji) “sista-sistaku yang cantik 

dan baik hati, terimakasih untuk kebaikan, keceriaan, semoga 

persahabatan kita menjadi ikatan yang tag akan putus”, Eska dan Mulyani 

“kalian berdua adalah sahabat yang selalu membuatku mengerti bahwa 

persahabatan adalah hal yang tak akan hilang oleh apapun bahkan tidak 

oleh ego dan kesombongan, terimakasih telah mengajariku arti 

persahabatan yang tulus”,. Arigato gozaimase, kalian adalah bagian dari 



mimpi-mimpiku (my friends my dreams). Tanpa kalian hidup akan sangat 

membosankan. 

19. Teman-teman Gravillea resident: Mb alel, Mb suliz, Mb vika, Mb tika, Mb 

erna, Mb ririn, Mb nunur, Mb yuni, reni, indri, nike, anjar, novi, ratna, 

dyah, fitri,  yuni, dan Risa terimakasih untuk tawa dan keceriaan yang 

selalu cetar  membahana badai  selama ini, karena kalian gravillea menjadi 

rumah yang istimewa. 

20. Teman-teman angkatan 2009 dede, dwi, novi, vivi, rahma, mey, lili, bunda, 

pipit, Era, Yulia, Rita, Welfa, habib, bagus terimakasih atas 

kebersamaannya selama ini. Suka dan duka kita bersama saat mencari ilmu 

untuk masa depan kita kelak dan tentunya untuk mencapai ridho Allah 

SWT. 

21. Teman-teman KKN dan PPL di Laskar Palas Jaya 2012: Ipul, vera, yulia, 

intan, tya, tika, mita, galih, redy, faiz, fauzy, amoz, wawan. 

22. Kakak-kakak tingkat di FKIP Ekonomi angkatan  2005, 2006, 2007, 2008; 

23. Adik-adik tingkat di FKIP Ekonomi angkatan 2010, 2012 dan 2012  terima 

kasih untuk bantuan dan persahabatan ini; 

Penulis berharap semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang 

telah diberikan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang 

membutuhkan, amien ya robbalalamin. 

 

Bandar Lampung,   Mei 2013       

Penulis,  

 

 

 

Sulistiyani 


