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MOTTO DAN PERSEMBAHAN  

MOTTO  

“Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai 

penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar” 

(Al-Baqarah: 153) 

“Jadilah orang yang ‘alim (orang berilmu), apabila tidak bisa maka jadilah 

muta’alim (orang yang menuntut ilmu) atau jadilah mustami’an (pendengar yang 

baik) atau paling tidak jadilah muhabban (pecinta ilmu), Dan janganlah engkau 

menjadi orang yang kelima niscaya engkau akan celaka”. 

(HR. Baihaqi) 

 

PERSEMBAHAN  

Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu Yang mnciptakan, Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha 

PemurahYang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia mengajarkan 

kepada manusia apa yang tidak diketahuinya (QS: Al-Alaq 1-5). Dengan segala 

kerendahan hati dan penuh kebahagiaan skripsi ini peneliti persembahkan kepada 

mereka yang telah membuat hidup ini menjadi berarti.  

1. Teruntuk Bapaku Gunawan Eko Yuliyanto, S.Pd., Ibuku tercinta Muntafiah 

Amd. Adekku Iqbal Syarif Muafan, Rifqi Aqwa Ulinnuha, Syaiba Dzulfadlil 

Ihsan dan seluruh keluarga penulis yang tidak henti-hentinya memberikan 

dukungan dan dorongan baik moril maupun materil, serta doa restu yang selalu 

mengiringi setiap langkahku dalam menempuh studi untuk menggapai  cita-
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cita. Dari lubuk hati yang terdalam penulis mengucapkan “terima kasih untuk 

semua kerja keras dan lelah yang telah kalian korbankan. Dalam lapar berjuang 

separuh nyawa hingga segalanya, maafkan anakmu yang masih saja 

menyusahkanmu ini. Semoga Allah menghadiahkan surga untuk kalian duhai 

Ibu dan Bapak ku tersayang. Dan suatu saat nanti semoga anakmu ini bisa 

mengamalkan ilmu yang telah didapatkan baik untuk kepentingan dunia 

maupun kepentingan akhirat, dan semua jasa-jasamu kelak apat terbayarkan 

dengan baktiku kepadamu.  

2. Teman-teman Prodi Pendidkan Guru Sekolah Dasar FKIP UNISSULA 

angkatan 2015 dan adik-adik kelas, terima kalian telah mewarnai langkahku 

mencari ilmu, meski kita tidak disatukan lagi dalam bangku perkuliahan dan 

satu instansi, kalian tetap akan ku kenang sebagai kenangan yang terindah dan 

semoga kalian selalu dirahmati oleh Allah. 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb.  

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT, Tuhan Semesta Alam  

yang telah melimpahkan Rahmat, Nikmat, Taufiq, Hidayah dan segala Ridho-Nya, 

akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi guna memenuhi tugas akhir untuk 

mendapatkan gelar sarjana pendidikan seperti yang ada didepan pembaca sekarang 

ini dengan judul Pengaruh Model Everyone Is A Teacher Here Terhadap 

Kemampuan Menyelesaikan Soal Higher Order Thingking Skills (HOTS) pada 

Siswa Kelas V SD N Bangetayu Wetan 02. 

Sholawat dan salam senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Rosul  

Muhammad SAW, Sang  permbawa cahaya kebenaran serta idola dan suri tauladan 

bagi umat muslim di dunia untuk Bertholabul I’lmi berbondong-bondong dalam 

kebaikan. Semoga kita semua menjadi umat yang berguna dan  mampu menjunjung 

tinggi kebesaran ilmunya serta yang senantiasa kita harapkan syafa’atnya di dunia 

maupun di akhirat nanti. Amin. 

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi penelitian ini banyak 

mendapatkan bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis 

mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam 

penyusunan skripsi ini, diantaranya adalah sebagai berikut. 

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

Agung. 
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2. Imam Kusmaryono, S.Pd., M.Pd. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Islam Sultan Agung. 

3. Jupriyanto, S.Pd., M.Pd. Ketua Program Studi PGSD Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan dan Dosen Pembimbing I saya yang telah memberikan 

dukungan, bimbingan, dan saran dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Yunita Sari, S.Pd., M.Pd. Dosen Pembimbing II saya yang telah memberikan 

dukungan, bimbingan, dan saran dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Segenap Dosen Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang telah 

memberikan bekal ilmu kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas 

Islam Sultan Agung. 

6. Ibu Muntafiah dan Bapak Gunawan Eko Yuliyanto orang tua tercinta yang 

selalu memberikan dukungan, motivasi, kasih sayang, dan doa yang tidak 

pernah henti-hentinya kepada penulis. 

7. Adik-adikku tersayang Iqbal Syarif Muafan, Rifqi Aqwa Ulinnuha dan 

Syaiba Dzulfadlil Ihsan yang telah memberikan dukungan dan semangat 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

8. Sahabat-sahabat tercinta Ageng Triyatmojo, Ananda Pradita Vibrayaningrum 

dan Mustika Citra Afra Alvita yang selalu memberikabn dorongan dan 

semangat kegembiraan 

9. Endang Yulianati, S.Pd. SD. Kepala Sekolah SDN Bangetayu Wetan 02 yang 

telah memberikan izin untuk penelitian di sekolah yang bersangkutan.  

10. Bapak ibu guru serta siswa SDN Bangetayu Wetan 02 atas segala bantuan 

yang diberikan 
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11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015 PGSD Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang. 

12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah 

membantu dalam penyusunan skripsi ini.  

 

 Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata 

sempurna. Maka dari itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang 

sifatnya membangun dan bersifat positif, agar penulisan penelitian ini lebih baik 

lagi kedepannya. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat 

kepada kita semua, khususnya bidang pendidikan di masa mendatang.  

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

          Semarang, 28 Maret 2019 

        

   Penulis 

 


