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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

MOTTO 

“Manusia yang manusia adalah manusia yang memandang dan memperlakukan  

manusia lainnya sebagai manusia” 
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Skripsi ini saya persembahkan kepada, 
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melanjutkan studi ke perguruan tinggi, yang telah mendidik dan 

membesarkan dengan penuh rasa kasih dan cinta 

2. Saudara saya Suhudiah, Umar, Haris, Rukiani dan Fitriani yang selalu 

mensupport agar menyelesaikan kuliah. 

3.  Segenap kawan-kawan seperjuangan PGSD angkatan 2013, yang sudah 

menjadi bagian dari keluarga 

4. Segenap keluarga Lembaga Kajian Mahasiswa Sultan Agung (LKM-SA), 

Tempat berdiskusi dan menumbuhkan cara berpikir maju 

5. Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) Cabang Semarang yang telah menjadi 

wadah diskusi belajar dan berjuang yang progresif dan revolusioner.  

6. Seluruh mahasiswa yang sampai hari ini masih merawat semangat juang 

dan perlawanan terhadap penindasan dan ketidakadilan.  
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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puja dan puji bagi Allah SWT dialah 

yang layak disembah, tiada Tuhan selain-Nya. Tiada kesehatan, kemampuan dan 
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terselesaikan sebagaimana mestinya tanpa andil dan dukungan dari berbagai 

pihak. Oleh karena itu sudah sepatutnya dalam pengantar ini penulis ingin 

menyampaikan rasa terimakasih kepada : 
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4. Jupriyanto, S.Pd., M.Pd selaku dosen pembimbing I yang telah benyak 

meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan masukan dan arahan-

arahan demi tersusunnya skripsi ini sebagaimana yang diharapkan. 
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bimbingan sehingga selesailah penyusunan skripsi ini.  
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tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 
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