
SANWACANA

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
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SARANA BELAJAR DI SEKOLAH TERHADAP HASIL BELAJAR IPS

TERPADU SISWA KELAS VII SMP KARTIKA II-2 BANDAR LAMPUNG

TAHUN PELAJARAN 2014/2015”. Adalah salah satu syarat untuk memperoleh

gelar sarjana Pendidikan di Universitas Lampung. Selesainya penyusunan skripsi
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Ilmu Pendidikan Unila.

2. Bapak Dr. Abdurrahman, M.Si., selaku wakil Dekan I Fakultas Keguruan dan
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Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unila.

4. Bapak Dr. H. Muhammad Fuad, M.Hum. selaku wakil Dekan III Fakultas
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Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unila.
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Ekonomi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan

dan Ilmu Pendidikan Unila.

7. Bapak Drs.Yon Rizal M.Si., selaku Pembimbing I yang telah meluangkan

waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan motivasi, arahan dan nasehat

dalam penyelesaian skrips iini.

8. Bapak Drs. Tedi Rusman, M.Si.,selaku pembimbing II yang telah membantu

mengarahkan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Bapak Dr. Eddy Purnomo, M.Pd., selaku penguji yang telah memberikan

bimbingan dan arahan pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi Jurusan

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Unila, terimakasih kepada ilmu yang telah diberikan kepada penulis.

11. Bapak Drs. Mujeni, MM selaku Kepala SMP Kartika II-2 Bandar lampung

,terima kasih atas ketersediaannya memberikan kesempatan kepada saya
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13. Siswa-Siswi SMP Kartika II-2 Bandar lampung, terimakasih atas

kerjasamanya dan kekompakkannya sehingga penelitian ini dapat

terselesaikan dengan baik.

14. Bapak dan Ibu Tercinta, beribu-ribu kata ‘terimakasih karena telah

mendoakanku dalam pengharapan- pengharapan yang pasti kesabaran,

senyuman, dan air mata, tenaga dan pikiran tercurah di setiap perjuangan dan

do’a mu menjadi kunci kesuksesanku di kemudian hari serta selalu bersabar

menantikan keberhasilanku.Tidak ada do’a yang terkabulkan selain do’a dari

orangtua yang ikhlas.
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dan mulai putus asa, terimakasih karena selalu membuat semangat dan

menghilangkan rasa cape dan bete. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan

rahmat dan kasih sayang-Nya untuk kalian. Amin YaRabbalA’lamiin.
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tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas
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20. Kakak tingkat 2009 dan 2010, terimakasih ata ssemua bantuan dan
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