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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

1. Hidup adalah pelajaran tentang kerendahan hati, 

selama ada keyakinan semua akan menjadi mungkin. 

2. Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya 

dan usaha yang disertai dengan do’a, karena 

sesungguhnya nasib seseorang manusia tidak akan 

berubah dengan sendirinya tanpa berusaha. 

3. Sabar dalam mengatasi kesulitan dan bertindak 

bijaksana dalam mengatasinya adalah sesuatu yang 

utama. 

DIPERSEMBAHKAN  

Alhamdulilah... 

Dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat 

Allah SWT saya persembahkan buah karya ini untuk : 

Kedua orang tuaku Bapak Bambang Supriyatno dan Ibu 

Supartini yang selalu memberi dorongan dan motivasi 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Adik kandung 

Amri Fahrizal yang selalu memberi dukungan dan 

motivasi untuk mewujudkan cita-cita. 

Tidak lupa kepada teman-teman seperjuangan angkatan 

2013 yang selalu memotivasi, mememani dan memberikan 

kesan yang indah. 
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KATA PENGANTAR 

 

 Bismillahirrohmanirohim Alhamdulilahhirobbil’alamin, Puji syukur atas 

Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita 

karena atas Rahmat dan Bimbingan-Nya sehingga penyusunan skripsi dengan 

judul “Pengaruh Sikap Komunikatif Dalam Model Pembelajaran Guided 

Discovery terhadap Nilai Belajar IPA Kelas V di SDN Bangetayu Wetan 01” 

dapat terselesaikan.  

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan dari 

berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung, sehingga dalam 

kesempatan ini penulis sampaikan terima kasih kepada: 

1. Imam Kusmaryono, M.Pd. sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan I l m u  

Pendidikan Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberi 

kesempatan belajar di program studi S1 PGSD FKIP. 

2. Jupriyanto, S.Pd., M.Pd. selaku Ketua Prodi dan Dosen Program Studi S1 

PGSD FKIP 

3. Jupriyanto,S.Pd., M.Pd.selaku Dosen Program Studi S1 PGSD FKIP, 

sekaligus pembimbing I yang banyak meluangkan waktu, membimbing dan 

mengarahkan penyusunan skripsi. 

4. Erna Noviyanti, S.Pd.,M.Pd. selaku Dosen Program Studi S1 PGSD FKIP, 

sekaligus pembimbing II yang banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran 

guna memberikan bimbingan dan pengarahan pada Penulis. 
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5. Hery Dwi Utomo, S.Pd, M.Siselaku kepala SDN Bangetayu Wetan  01 yang 

memberikan ijin penelitian di SDN Bangetayu Wetan 01,membantu penulis 

melakukan bimbingan, pengarahan dan memberikan motivasi dengan ikhlas 

dan sabar. 

6. Catur Putri R, S.Pd. selaku guru kelas VB SDN Bangetayu Wetan 01 yang 

membantu penulis melakukan bimbingan, memberikan bekal ilmu ketika 

penelitian di SDN Bangetayu Wetan 01. 

7. Segenap keluarga yang telah membantu penulis dalam segala hal yang 

diperlukan penulis selama ini. 

8. Semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi 

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas kerja sama serta 

dukungannya selama penyusunan skripsi ini. 

Penulis menyadari dalam keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dalam 

penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis berharap kritik 

dan saran dari para pembaca untuk melengkapi dan memperbaiki skripsi ini 

dikemudian hari. 

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita tawakal dan memohon hidahnya dan 

inayah-Nya. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi 

semua pihak. 

  Semarang, 30 Juli 2017 

  Penyusun  

 

 Rizki Iswari 


