
 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

 

 

Segala pujian dan syukur keharibaan Allah Subhanallahu Wataala atas segala 
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Ekonomi dan selaku Pembimbing II yang telah membantu mengarahkan, 

membimbing serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

7. Bapak Dr. H. Eddy Purnomo, M.Pd., selaku Pembimbing I dan Pembimbing 

Akademik yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta 

memberikan motivasi, arahan dan nasehat dalam penyelesaian skripsi ini. 

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

pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

9. Ibu Rita yang telah membantu dan memberikan pelayanan dengan baik 

kepada penulis dalam hal administrasi penulisan skripsi. 

10. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi Jurusan 

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Unila, yang telah memberikan 

ilmunya kepada penulis. 

11. Bapak dan Ibu bagian Akademik FKIP Universitas Lampung. 

12. Bapak Suroso, S.Pd. M.Si., selaku kepala sekolah, Bapak Drs. Sumadi. selaku 

wakil kepala sekolah SMP Negeri 1 Batanghari Lampung Timur dan 

Ibu/Bapak guru yang telah membantu mengumpulkan data penelitian serta 

staf pengajar SMP Negeri 1 Batanghari Lampung Timur. 

13. Kedua orang tuaku, Bapak Wasimun dan  Ibu Armilah, terima kasih atas 

do’a, kasih sayang, keringat, air mata, semangat, senyum dan semua 

pengorbananmu untukku yang tiada pernah bisa dinilai dari segi apapun. 

Semoga kelak Allah menyediakan Surga-Nya untuk Kalian. Amin 

Allahumma Amin . 



14. Kakak dan mbakku tersayang, Mas Gianto, Yuk Wasil, dan Mas Misman 

terima kasih atas segala kasih sayang dan waktu serta pengorbanan kalian 

selama ini untukku, semoga kita dapat sukses dunia akhirat . Amin 

Allahumma Amin. 

15. Aini yang telah menemani, memotivasi dan membantuku dalam segala hal 

selama ini. Terimakasih atas segala pengorbanan mu. Skripsi ini akan lama 

dan terasa sulit tanpa kehadiranmu.  

16. Sahabat-sahabatku Rofi, Rafli, Herdi dan Hendi. Keep our friendship. 

17. Teman-teman angkatan 2009 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. 

18. Kakak tingkat 2006, 2007, 2008 yang telah memberikan masukan dan 

informasi  dalam penyelesaian skripsi ini serta adik tingkat angkatan, 2010, 

2011 dan 2012 yang telah menjadi keluarga besar FKIP Ekonomi, semoga 

kalian cepat lulus.   

19. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak 

dapat disebutkan satu persatu oleh penulis. 

Semoga segala bantuan, bimbingan, dorongan dan doa yang diberikan kepada 

penulis mendapat ridho dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat 
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