
SANWACANA 

 

Alhamdulillah, segala puji syukur selalu penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 

yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan tesis 

yang berjudul Perbedaan Peningkatan Prestasi Belajar Sejarah Antara 

Pembelajaran Ekspositoris dan Berbasis Masalah Pada Siswa SMA Negeri 1 

Ambarawa dapat diselesaikan.  

 

Tesis ditulis sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan studi pada Program Pasca 

Sarjana Magister Teknologi Pendidikan  Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas lampung. Diharapkan tesis ini dapat membantu pengembangan 

pendidikan dan pembelajaran bermutu, dan menjadi alternatif yang positif bagi 

pengembangan profesional guru khususnya guru sejarah. 

 

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan 

bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada semua 

pihak yang secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi dalam 

penyelesaian tesis ini.  

 

Secara khusus pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada: 

Pembimbing 1 dan 2 yakni Dr. Adelina Hasyim, M.Pd dan Dr. Riswandi,M.Pd 

yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis. Penulis juga 

mengucapkan terima kasih kepada Dr. Herpratiwi, M.Pd selaku Sekretaris 

program studi serta seluruh dosen program studi Teknologi Pendidikan yang tidak 

bosan-bosannya memberikan motivasi, arahan, maupun bimbingan kepada 



penulis. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Sulton Djasmi, M.Pd selaku 

pembahas yang telah memberikan masukan, bimbingan dan saran. Selain itu 

penulis juga menghaturkan terima kasih kepada Rektor Unila Prof. Dr. Ir. Sugeng 

P. Harianto, M.S, beserta segenap jajarannya yang telah berupaya meningkatkan 

mutu pendidikan dengan mewujudkan situasi kondusif pada Program Pasca 

Sarjana Unila. Tak lupa penulis berterimakasih kepada rekan-rekan mahasiswa 

khususnya Supriatno, Solah, Huda Firdaus, Subur Setiyo Widodo, yang telah 

menaruh simpati dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.  

 

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Ayah Ibu tercinta dan 

Putra tersayang yang mendorong penulis untuk menyelesaikan tesis ini. 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan atas segala kebaikan yang 

telah diberikan. Penulis berharap tesis ini dapat memberikan sumbangsih bagi 

dunia pendidikan seiring dengan tuntutan jaman meskipun penulisan tesis ini 

masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kritik dan saran yang sifatnya 

membangun sangat diharapkan. 
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