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MOTTO 

“Everything happens in perfect timing” 

Segalanya terjadi di waktu yang tepat. 

 

ِ َحق  " "فَاْصبِْر إِنَّ َوْعدَ اَّللَّ  

Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar. 

(Q.S Ar-Rum: 60) 

 

PERSEMBAHAN 

 

Bismillahirrohmanirrohiim, terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir 

dalam kehidupan penulis, terima kasih telah memberikan banyak sekali 

pengalaman serta pelajaran kehidupan bagi penulis. Semoga kita semua senantiasa 

dalam lindungan Allah SWT dan cinta akan Muhammad SAW. Dengan segala 

kerendahan hati yang berbahagia, penulis persembahkan hasil karya penulisan ini 

kepada almamater tercinta dan kepada siapapun yang telah menemani penulis, 

serta kepada siapapun yang nantinya membutuhkan karya ini. Namun satu pihak 

yang penulis beri ruang sendiri dalam lembar ini, ialah kedua orang tua, serta 

keluarga, yang senantiasa memberikan support dan dukungan bagi penulis dalam 

bentuk apapun, baik moril maupun materil, serta doa-doa yang senantiasa beliau 

mohonkan kepada Sang maha segalanya. Semoga senantiasa dalam ridho dan 

keberkahan-Nya. Amiin  



KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Bismillahirrohmanirrohim, 

 Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta 

hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 

“Pengaruh Ice Breaking Terhadap Konsentrasi Belajar dalam Ranah Afektif 

Siswa Kelas IV SD Negeri Bangetayu Wetan 01 Kota Semarang”. Sholawat serta 

salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai tauladan 

yang baik. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di dunia hingga di 

akhirat nanti. Penulis menyadari bahwa sepenuhnya dalam penyusunan skripsi ini 

banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan karena terbatasnya kemampuan 

penulis, namun berkat Allah SWT serta motivasi dan bimbingan dari berbagai 

pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Harapan penulis semoga adanya 

skripsi ini dapat bermanfaat untuk kepentingan bersama dan untuk siapapun yang 

membutuhkannya. 

 Selama penyusunan skripsi ini tentunya penulis mengalami berbagai 

kesulitan dan hambatan. Penulisan ini tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan 

dari pihak lain. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada 

semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya 

sebagai berikut. 

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

Agung Semarang. 

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

Pendidikan Universitas Islam Sultan Agung Semarang beserta staf-stafnya. 

3. Jupriyanto, S.Pd., M.Pd, Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar. 

4. Yunita Sari, S.Pd., M.Pd, dosen pembimbing I, yang telah membimbing, 

memotivasi dan mengarahkan dengan sabar dalam penyusunan skripsi ini 

sampai akhir. 



5. Andarini Permata C., S.Pd., M.Pd, dosen pembimbing II yang telah 

membimbing dengan sabar, mengarahkan, memberi saran dan motivasi dalam 

penyusunan skripsi ini sampai akhir. 

6. Dosen Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang telah mendidik, 

membina, dan menjadi panutan penulis untuk berfikir dan berperilaku. 

7. Budi Chandra Wicaksono, S.Pd., kepala SDN Bangetayu Wetan 01 yang telah 

memberikan izin penelitian kepada penulis. 

8. Bapak dan Ibu guru serta siswa SDN Bangetayu Wetan 01 yang telah 

membantu demi kelancaran penelitian ini. 

9. Papah Yono dan mamah Sri tercinta, embak Dewi, dan adek Bintang serta 

seluruh keluarga yang senantiasa memberikan support dan dukungan berupa 

moril, materil, serta spiritual yang tak ternilai harganya. Doakan Galuh dapat 

senantiasa membuat kalian bahagia, bahagia yang nyata, dan bahagia dunia 

akhirat dalam ridho-Nya. Amiin. 

10. Bapak Agus dan ibu Ika pemilik kos Rapunsel yang tercinta. Terima kasih 

telah memberikan fasilitas dan kenyamanan yang terbaik di kamar dan di 

indekos tercinta. 

11. Keluarga HIMA PGSD dan organisasi FKIP lainnya yang telah memberikan 

pengalaman dalam berorganisasi yang sangat berarti dan sangat berharga. 

12. Keluarga UKM PSHT dan juga Unissula Badminton Club yang telah 

memberikan pelajaran serta pengalaman yang sangat berarti dan tak ternilai 

harganya. 

13. Bor Erma partner berjuang dan seringkali kemanapun berdua yang dari kos 

Rapunsel jua, dan bor Sopeng yang selalu siap siaga untuk diajak kemanapun, 

kalian kawan sejak mahasiswa baru sampai sekarang. Terima kasih karena 

selalu ada setiap saat, memberikan dukungan serta semangat, mengisi hari-

hari menjadi lebih berwarna, dan selalu ada dalam sejarah perkuliahan Galuh.  

14. Simbok Cimul yang juga kawan sekamarku di kos Rapunsel, Ana alias 

Anakonda yang juga dari kos Rapunsel, Farida alias Adul, Linda, Sukron bos 

piknik, Bayu cakaryo, grup holiday hehe. Terima kasih atas dukungan disaat 

pikiran overload, waktu, dan apapun yang telah kalian berikan. 



15. Teman-teman rombel 8, bu Erma, bu Putri, bu Isti centil, bu Vikha, bu Erma, 

bu Adel, bu Ifah, bu Dara, bu Alfi, pak Thoyib, dan pak Bara alias Abdul 

Chair. Terima kasih atas dukungan kalian juga pengalaman yang tak ternilai 

harganya. 

16. Teman-teman sejawat yang tersayang dan semua pihak yang telah 

memberikan motivasi, support, serta bantuannya.  

 Setelah melalui proses yang panjang dan penuh tantangan, akhirnya 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang tentunya penulis sadari masih 

banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Walaupun demikian, besar 

harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terlebih 

dalam dunia pendidikan nantinya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, 

taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis dan semua pihak yang telah membantu 

penulisan skripsi ini. 

Alhamdulillahirobbil’alamin, 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

 

      

 

       Semarang,  26 Maret 2019 

       Penulis, 

 

 

       Galuh Seliani Pratiwi 

 

 

 

 

 

 

 

 


