
 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

Alhamdulillahirobbil’alamin, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat 

Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, petunjuk, dan kemudahanya, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PENGARUH 

KECERDASAN EMOSIONAL, PERSEPSI SISWA TENTANG POLA 

ASUH ORANG TUA DAN KEMANDIRIAN BELAJAR TERHADAP 

HASIL BELAJAR IPS TERPADU SISWA KELAS VIII SMP 

KARTIKATAMA METRO TAHUN PELAJARAN 2014/2015”. Shalawat 

beserta salam tetap tersanjung agungkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad 

shallallahu ‘alaihi wa salam. 

 

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, motivasi, 

bimbingan dan saran dari semua pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan 

terima kasih kepada: 

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

2. Bapak Dr. Abdurrahman, M.Si., selaku Wakil Dekan I FKIP Unila. 

3. Bapak Drs. Buchori Asyik, M.Si., selaku Wakil Dekan II FKIP Unila. 

4. Bapak Drs. Muhammad Fuad, M..Hum., selaku Wakil Dekan III FKIP Unila. 

5. Bapak Drs. Zulkarnain, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Sosial FKIP Unila.  



6. Bapak Drs. Yon Rizal, M.Si., selaku pembimbing II yang telah meluangkan 

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

dalam penyelesaian skripsi ini. 

7. Bapak Drs. I Komang Winatha, M.Si., selaku Pembimbing I yang telah 

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan motivasi, arahan 

dan nasehat dalam penyelesaian skripsi ini. 

8. Bapak Drs. Nurdin, M.Si., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi 

Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Unila dan selaku penguji 

skripsi penulis yang telah membantu mengarahkan dan memotivasi dalam 

menyelesaikan skripsi ini.  

9. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi Jurusan 

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Unila, terima kasih kepada ilmu 

yang telah diberikan kepada penulis. 

10. Bapak Sutarno, S.Pd.,M.Pd., selaku Kepala SMP Kartikatama Metro, terima 

kasih atas ketersediaannya memberikan kesempatan kepada saya untuk 

menjadikan SMP Kartikatama sebagai subjek dalam penelitian skripsi ini. 

11. Ibu Dra. Ermawati, selaku guru mata pelajaran IPS Terpadu di SMP 

Kartikatama Metro, terima kasih atas bimbingan, nasehat, dan motivasi serta 

informasinya yang bermanfaat untuk kepentingan penelitian dalam skripsi ini. 

12. Siswa-Siswi SMP Kartikatama Metro, terimakasih atas kerjasaman dan 

kekompakkannya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. 

13. Ayah dan Ibu Tercinta, beriburibu kata ‘terima kasih karena telah 

mendoakanku dalam pengharapan- pengharapan yang pasti. Kesabaran, 

senyuman, air mata, tenaga dan pikiran tercurah disetiap perjuangan dan 



do’amu menjadi kunci kesuksesanku di kemudian hari. Tidak ada do’a yang 

terkabulkan selain do’a dari orangtua yang ikhlas. 

14. Kakakku Rahman dan kedua adikku tercinta Hesti dan Rini, terimakasih atas 

canda tawa yang kalian berikan kepadaku ketika aku lelah dan mulai putus 

asa, Terimakasih buat dukungan dan motivasi sepanjang umur ini. Semoga 

Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya untuk kalian. 

Amin Ya Rabbal A’lamiin.  

15. Teman seperjuangan, Ani dan Taufik, karna kebersamaan kalian akhirnya 3 

toga dapat kita kenakan bersama. 

16. Sahabat-sahabatku “Lia, Ani, Helita, Aisyah, dan Novita terimakasih untuk 

kebersamaannya selama ini, selalu menerima dan membantuku disetiap 

kesulitan menghadapi semester demi semester.  

17. Teman-teman kosanku yang bawel Leona, Tria, Eza, Wirda, Zahra, Lina, 

Alvitri dan Tara terimakasih untuk kebersamaannya selama ini, ulah kalian, 

canda tawa, akan selalu menjadi bagian cerita dalam hidupku. 

18. Teman-teman seluruh angkatan 2011 Ganjil dan teman-teman 2011 Genap 

yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, 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. 

19. Kakak tingkat semuanya tanpa terkecuali terima kasih atas semua bantuan 

dan motivasinya, terkhusus untuk ka Dani yang telah memberikan masukan 

dan informasi dalam penyelesaian skripsi ini serta adik-adik tingkatku. 

20. Keluarga kecil KKN PPL yang tak akan pernah terlupa, Mameh Fitri, Desi, 

Ari, Tami, Mb Mput, Cita, Ayu, Resa, Vila, Ka Putu, Robert, terimakasih 



telah memberikan banyak pengalaman dan kebahagiaan, serta keluarga besar 

SMPN 2 Ngambur Pesisir Barat. 

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

dapat disebutkan satu persatu oleh penulis. 

 

Semoga segala bantuan, bimbingan, dorongan dan do’a yang diberikan kepada 

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

bagi semua pihak. Amin. 

 

Bandar Lampung,     Maret 2015 

Penulis, 

 

 

 

Endah Prahesra 


