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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

“ Dan milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan hanya 

kepada Allah segala urusan dikembalikan”. (QS. Ali-Imran :109) 

“ Guru yang menginspirasi tahu bahwa selalu ada bebatuan di jalan yang 

menghadang. Bebatuan tersebut bisa berupa batu penghalang atau batu bertingkat, 

tergantung bagaimana kita memanfaatkan batu tersebut”. (Anonim) 

“Belajar untuk hidup pada saat ini adalah bagian dari jalan menuju kebahagiaan”. 

(Indah Yunianti) 

PERSEMBAHAN 

Karya tulis skripsi ini saya dedikasikan untuk: 

1. Bapak Munasik dan Ibunda Indar Istina tercinta, yang selalu memberi doa 

dan kasih sayang. 

2. Ibu Yulina Ismiyanti, S. Pd., M. Pd dan Bapak Muhammad Affandi, S. 

Pd., M. Pd selaku dosen pembimbing, yang selama ini selalu sabar dalam 

membimbing dan memotivasi. 

3. Teman-teman seprofesi Mahasiswa FKIP Prodi PGSD angkatan 2015 

yang selalu solid dan kompak. 



viii 
 

KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahirobil’alamin, segala puji syukur kehadirat Allah swt yang 

telah melimpahkan rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga peneliti mendapat 

bimbingan, kekuatan, dan kesabaran dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi 

dengan judul “ Pengaruh Negatif Penggunaan Smartphone terhadap Prestasi 

Belajar Siswa di SD Negeri Genuksari 02”. Skripsi ini merupakan syarat 

akademis dalam menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar. Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dari 

berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, 

dengan segala kerendahan hati penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT., 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 yang telah memberi 

kesempatan belajar di program studi S1 PGSD FKIP 

3. Nuhyal Ulya, S. Pd., M.Pd., Ketua program studi S1 PGSD FKIP, 

sekaligus banyak memberi pengetahuan. 

4. Yulina Ismiyanti, S.Pd., M.Pd., Dosen pembimbing I yang banyak 

memberi bimbingan dan pengetahuan. 

5. Muhammad Affandi, S.Pd ., M.Pd. Dosen pembimbing II yang banyak 

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran guna memberikan bimbingan dan 

pengarahan. 
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6. Segenap Dosen Penguji Skripsi yang telah menguji dengan teliti dan sabar 

serta memberikan banyak masukan. 

7. Kepala SD Negeri Genuksari 02  Kecamatan Genuk Semarang yang telah 

bekerjasama serta memfasilitasi peneliti pada saat penelitian akan dan 

sedang berlangsung. 

8. Kedua orang tuaku tersayang, Bapak Munasik dan Ibu Indar Istina yang 

telah membantu dalam segala hal yang diperlukan selama ini. 

9. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu namun telah 

banyak membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini. 

Dalam skripsi ini, penulis sadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan. 

Untuk itu penulis berharap kepada pembaca guna memberikan kritik dan saran 

yang bersifat membangun, sehingga hasil peneliti ini dapat bermanfaat untuk 

semua pembaca. 

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita tawakal dan memohon hidayah-Nya 

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

semua pihak. 

          Penulis
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