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MOTTO

Allah akan meninggikan derajat orang- orang yang beriman diantara kamu dan
orang- orang yang memiliki ilmu pengetahuan ( Al-Mujadillah:11).

Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia,
tetapi hanya kamu sendiri yang menangis dan pada kematianmu
semua orang menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum
(Mahatma Gandhi)

Tidak akan pernah ada usaha yang sia-sia dan tidak ada tujuan yang tidak
mulia (Yuni Istiani )
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dan doa di setiap langkahku, memberikan bimbingan, perlindungan dan semangat
dalam menjalani hidup demi keberhasilan .
Kakakku Eko Setiawan, Nurviyanti, Erfan Nugroho dan Bude ku Sri Aini yang
selalu memberikan kasih sayang, motivasi, dukungan dan doa untuk dapat segera
menyelesaikan tesis ini.
Bu Haniah dan Mbak Umi yang telah menemani perjalanan penulis dari kecil
hingga sekarang dan telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
Sahabatku di Lampung yang tersayang Anggraini Agfar, Indah Nina Yusti, Aryani
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Anggraini yang telah membantu perjalanan penulis.
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yang selalu memberikan motivasi dan semangat demi terelesaikannya tesis ini.
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telah banyak membantu dalam penelitian dalam menyelesaikan tesis ini.
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KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah segalapuji bagi Allah SWT karena dengan kudrah
dan Iradah-Nyalah, penulis telah dapat menyelesaikan penyusunan tesis
ini.Shalawat beriring salam penulis sanjung sajikan keharibaan Nabi Besar
Muhammad SAW, yang telah mengubah peradaban manusia dari masa jahiliyah
kemasa islamiah dan dari masa kebodohan kemasa yang penuh dengan ilmu
pengetahuan. Salah satu nikmat dan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT
adalah penulis telah dapat menyelesaikan karyai lmiah yang berbentuk tesis yang
berjudul “Model Pembelajaran Kebudayaan Lampung Berbasis Nilai-Nilai Filosofi
Kain Tapis Untuk Meningkatkan Kesadaran Budaya Pada Mahasiswa Pendidikan
Sejarah Universitas Lampung”. Maksud dan tujuan dari penulisan karya ilmiah ini
adalah untuk memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Magister Sarjana
Pendidikan di Program Studi Pendidikan Sejarah Pascasarjana Universitas Sebelas
Maret Surakarta.
Dalam penulisan tesis ini penulis tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan
dari berbagai pihak.Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih
yang setinggi-tingginya kepada :
1. Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS selaku Rektor Universitas Sebelas Maret
Surakarta yang telah berkenan memberi kesempatan kepada penulis untuk
mengikuti pendidikan pada Program Studi Magister Pendidikan Sejarah.
2. Prof. Dr. Joko Nurkamto, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah berkenan
memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada
Program Studi Magister Pendidikan Sejarah.
3. Prof. Dr. Sariyatun, M.Pd., M.Hum selaku Kepala Program Studi Magister
Pendidikan Sejarah.
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4. Dr. Leo Agung S, M.Pd selaku Dosen Pembimbing I yang telah
memberikan arahan, bimbingan, dorongan, dan motivasi yang sangat besar
nilainya kepada peneliti.
5. Prof. Dr. Sariyatun, M.Pd., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah
memberikan arahan, bimbingan, dorongan, dan motivasi yang sangat besar
nilainya kepada peneliti.
6. Drs, Syaiful, M,Si selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah
Universitas Lampung yang telah memberikan ijin kepada peneliti untuk
melakukan penelitian.
7. Drs, Ali Imron, M.Hum selaku dosen Pengampu mata Kuliah Kebudayaan
Lampung yang telah banyak memberikan waktu, kesempatan, dan masukan
kepada peneliti untuk mengembangkan model pembelajaran di kelas.
8. Drs, Iskandar Syah, M.H selaku validator instrument penelitian yang telah
memberikan banyak masukan dan informasi mengenai materi yang
dijadikan model dalam penelitian.
9. Seluruh teman seangkatan Program Studi Magister Pendidikan Sejarah yang
telah bersedia memberikan masukan serta bantuannya dalam menyelesaikan
tesis ini.
Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, masih terdapat
kekurangan baik dalam penulisan maupun penyusunan tesis ini sehingga masih
perlu perbaikan. Peneliti mengharapkan saran atau kritik berbagai pihak untuk
dapat menyempurnakan tesis ini, sehingga dapat bermanfaat bagi peneliti maupun
pembaca.
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