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PERNYATAAN  

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “MENINGKATKAN 

KECERDASAN EKOLOGIS SISWA MELALUI PEMANFAATAN 

SAMPAH ANORGANIK DALAM  PEMBUATAN FLIPCHART SEBAGAI 

MEDIA PEMBELAJARAN IPS (PENELITIAN TINDAKAN KELAS DI 

SMPN 3 LEMBANG KAB. BANDUNG BARAT KELAS VIII-B)” ini beserta 

seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan tidak melakukan 

penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu 

yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap 

menanggung risiko/sanksi yang menjatuhkan kepada saya apabila kemudian 

ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau 

ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.  
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dorongan dan tak pernah lupa mendoakan dalam setiap sujudnya 
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KATA  PENGANTAR 

Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat-Nya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap Allah 

SWT limpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW.  

 Berkat petunjuknya dan hidayah Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan 

skripsi dengan judul “Meningkatkan kecerdasan ekologis siswa melalui 

pemanfaatan sampah anorganik dalam pembuatan flipchart sebagai media 

pembelajaran IPS (penelitian tindakan kelas di SMPN 3 Lembang Kab. Bandung 

barat kelas VIII-B)”. Skripsi ini merupakan salah satu sarat dalam menempuh 

ujian sidang strata 1 di jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS). 

 Skripsi ini membahas tentang kecerdasaan ekologis siswa dengan 

memanfaatkan sampah anorganik untuk dibuat sebagai media pembelajaran 

berupa flipchart. Melalui kegiatan pembuatan produk, siswa mampu memiliki 

pengetahuan, sikap dan keterampilan yang baik tentang kecerdasaan ekologis. 

 Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan 

dan jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan 

saran yang membangun untuk menjadi lebih baik ke depannya.  

 Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga karya yang 

sederhana ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan wawasan yang lebih luas 

serta menjadi sumbangan pemikiran kepada pembaca. 
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