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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO 

Jika kita menginginkan sesuatu yang belum anda miliki, maka anda harus 

berusaha dengan sekuat tenaga dan berdo’a. Berfikirah positif dalam menghadapi 

semua cobaan dalam hidup ini, terus belajar dan mencari pengalaman yang 

positif,orang yang pintar bukanlah orang yang merasa pintar akan tetapiia adaah 

orang yang merasa bodoh, dengan begitu ia tak akan pernah berhenti terus untuk 

belajar. 

PERSEMBAHAN 

Dengan segala puja dan puji ukur kepada Allah SWT yang maha esa dan ata s 

dukungan do’a dari orang-orang tercinta, akhirnya skirpi ini dapat di rampungkan 

dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu dengan rasa bangga dan 

bahagia saya khaturkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada: 

Allah SWT, karena atas izin dan karuniannyaah maka skripi ini dapat di buat dan 

di seleaikan tepat waktunya. 

Bapak dan Ibu, Kakak, Keponakan dan Keluarga tercinta yang selalu mendoakan, 

mencukupi segala kebutuhan dan tersayang yang senantiasa memberi dukungan 

dan motivasi. 

Bapak dan ibu doen pembimbing, penguji dan pengajar yang telah meluangkan 

waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan 

pelajaran. 

Bapak dan ibu guru di SDN Karangroto 01 yang telah memberikan waktu 

senggang untuk membimbing dalam pelaksanaan penelitian. 
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Sahabat dan teman terasayang dengan semangat dukungan dan bantuan kalian 

semua tak akan mungkin aku sampai disini dengan canda tawa, keluh kesah dari   

( Kos Jombo, Ikatan Pemuda Karangpacing ) serta Fitri anggraeni yang telah mem 

bantu dan mensport dalam pembuatan skripi, yang selalu berjuang bersama dan 

memberi dukungan dan motivasi bersama – sama dalam menempuh gelar S,Pd.  
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum wr. wb 

Bismillahirohmanirohim, Alhamdulilahhirobbil’alamin,Puji syukurhanya 

ke-Hadirat Allah SWT yang telah melipahkan berbagai nikmat yang tiada 

terhingga kepada kita. Karena atas Rahmat dan Bimbingan-Nya 

sehinggapenyusunan skripsi dengan judul “pengaruh kemandirian belajar melaui 

model pembelajaran somatic auditory visualization intellektualy (savi) terhadap 

kemampuan pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika kelas v SDN 

Karangroto 01 dapat terselesaikan. 

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis banyak mendapatkan bimbingan 

dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung  sehingga dalam 

kesempatan ini penulis sampaikan ucapanterima kasih kepada: 

1. Ir. H. Prabowo Setiawan,MT.,Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang. 

2. Imam kusmaryono, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan 

IlmuPendidikanUniversitas IslamSultanAgung Semarang. 

3. Jupriyanto,M.Pd, selaku Ketua Program studi S1 PGSD FKIP, sekaligus 

Dosen pembimbing II yang banyak memberikan bimbingan, dan pengarahan. 

4. RidaFironika, M.Pd, selaku Dosen pembimbing I yang banyakmeluangkan 

waktu, tenaga dan pikiran guna memberikan bimbingan dan pengarahan.  

5. Kepala Sekoah SD Karangroto 01 yang teah memberikan izin observasi 

6. Bapak dan ibu guru serta siswa SD Karangroto 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 laporan ini 

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas kerja sama serta 

dukungannya selama penyusunan skripsi penelitian ini. 
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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 kepada Allah SWT kita tawakal dan memohon 

hidayah dan inayah-Nya. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan 

manfaat bagi semua pihak.  
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