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akhir. Aamiin. Sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “Efektifitas Model 
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pembimbing pertama yang telah banyak memberikan pengarahan dan 

bimbingan pada penulis. 

4. Yunita Sari, S.Pd, M.Pd selaku dosen pembimbing kedua yang telah banyak 

memberikan pengarahan dan bimbingan pada penulis. 

5. Kepala sekolah SD Negeri 01 Mangunrekso yang telah mengizinkan untuk 

melakukan penelitian di SD tersebut. 

6. Guru kelas 5 yang telah memberi  izin melakukan penelitian di kelas. 

7. Ibu Rumisih dan Bapak Sukahar, selaku orang tua penulis yang tak henti-

hentinya mencintai, menyayangi, menyemangati, dan menasehati penulis. 

8. Sany wulan suci mahatsari, yang senantiasi menyemangati dalam penyusunan 

skripsi ini. 



 

 

vi 

 

9. Serta sahabat-sahabat yang selalu menyemangati, Aziz, Andy, Isna Faizul , 

Fatur, Khidir, dan Yogi. 

10. Semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi ini 

yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu atas kerja sama serta 

dukungannya selama penyusunan ini. 

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, 

sehingga dibutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca 

semua. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 

 

 

Semarang, 20 Maret 2019 

  Penulis 

 

 

     Ari Kurniawan 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

vii 

 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

“ Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. 

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”. QS Al Insyirah 5-6 

Tidak ada hal yang tidak mungkin terjadi, yakin lah semua pasti akan 

terlewati atas usaha dan perjuangan. 

( Ari Kurniawan) 

PERSEMBAHAN 

 Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebanggaan skripsi ini 

peneliti persembahkan kepada mereka yang telah berjuang membuat ini 

menjadi berarti. 

1. Teruntuk ibuku tercinta Rumisih, bapakku Sukahar, Adekku Lina  dan 

seluruh keluarga penulis yang tidak henti hentinya memberikan 

dorongan dan semangat baik dari materiil maupun moril, serta do’a 

yang selalu diberikan dan mengiringi setiap langkahku selama 

melakukan perkuliahan dari awal sampai akhir untuk menggapai cita-

cita penulis mengucapkan banyak terima kasih dari lubuk hati yang 

paling dalam terutama untuk bapak dan ibuku yang selalu mendengar 

keluh dan kesahku selama membuat skripsi ini. Maaf jika selama ini 

anakmu masih belum bisa membanggakan dan selalu menyusahkan. 

Semoga Allah membalas dan menghadiahkan surga untuk kalian, 

aminn.  Baik di dunia maupun diakhirat nanti bapak dan ibu terima 
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kasih atas segalanya hingga sekarang saya bisa menyelesaikan skripsi 

ini. 

2. Teruntuk sany wulan suci mahatsari, terima kasih telah memberi 

semangat selama mengerjakan skripsi ini dan mau mendengar segala 

keluh kesahku selama mengerjakan skripsi ini. 

3. Teruntuk teman-teman YPAC dan Kos 16A terima kasih telah 

memberi semangat dibelakang layar untuk bisa menyelesaikan skripsi 

ini. Terutama untuk keluarga YPAC walaupun selalu banyak ejekan 

selama berkumpul sharing tapi dibalik itu kalian memberi nasehat dan 

juga semangat agar bisa menyelesaikan, dan kuingat kata-kata kalian “ 

aku orang rese aja bisa selesai tepat waktu “. Semoga kalian selalu 

dirahmati oleh allah dan dibalas segala kebaikan kalian. 

 

 

  


