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MOTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTO 

“Hidup akan lebih indah jika didasari dengan rasa syukur dan tawakkal kepada 

Allah S.W.T” 

ن اََّلي اِّْسَفن َُهُي ُُفِّ لَكُي ا ن   ييُاْفعِّسِّ ن اِّسِّ ن فِّفِّبِّسْي اِّ ُْسِّ هِّ ِّ ن اِّ  ُْفَِّفِّبِّسْي اِّ

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya”. 

(QS. Al-Baqarah:286) 

 

PERSEMBAHAN 

Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan kepada:  

1. Teruntuk kedua orang tua tercinta Bapak Suratman dan Ibu Siti 

Endarwati yang tidak pernah lelah memberi semangat serta dukungan 

disetiap langkahku. 

2. Untuk sahabatku Noor Arzam Khadma Alifi yang selama ini telah 

membantu dan memberi semangat dalam penyelesaian skripsi. 

3. Untuk dosen pembimbing Bapak Muhamad Afandi, S.Pd., M.Pd dan 

Ibu Sari Yustiana, S.Pd., Mpd. 

4. Untuk teman-teman seperjuangan FKIP UNISSULA 2016 yang telah 

menemani dari mahasiswa baru sampai mahasiswa akhir khususnya 

kelas B yang sudah memberikan arti kebersamaan selama ini. 

5. Tak lupa teruntuk keluarga besar SD Negeri 1 Ketangirejo yang telah 

baik dan membantu dalam penyelesaian skripsi. 
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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya 

proposal skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam kita junjungkan 

kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman 

jahiliyah hingga zaman terang benderang ini. 

Proposal skripsi dengan judul pengembangan buku pendamping berbentuk 

buku saku materi keragaman suku dan budaya kelas iv sekolah dasar ini 

terselesaikan dengan baik karena adanya bantuan, dukungan, dan bantuan dari 

berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan kepada: 

1. Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D. Rektor Universitas Islam Sultan Agung 

yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menyusun skripsi ini. 

2. Dr. Turrahmat . Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Islam Sultan Agung. 

3. Nuhyal Ulia, M.Pd. Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. 

4. Muhamad Afandi, M.Pd., selaku dosen pembimbing I, Ibu Sari Yustiana, 

M.Pd., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan ilmu, serta arahan 

dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Suminem, M.Pd, selaku kepala sekolah SD Negeri 1 Ketangirejo. 

6. Erika Nofitasari, S.Pd, selaku guru kelas IV SD Negeri 1 Ketangirejo. 

7. Kedua Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan dukungan dan doa. 

8. Sahabat-sahabat saya Hana, Arzam, Wanda, Nofi, Inoki, Eva,  dan teman 

dekat lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang tidak pernah 

berhenti memberikan semangat serta dukungan kepada saya.  

9. Teman-teman FKIP Angkatan 2016, terima kasih atas dukungan dan 

kebersamaan selama empat tahun di kampus Unissula tercinta. 

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu guna membantu 

penyusunan skripsi ini. 

     Semoga Allah SWT  membalas kebaikan dan memberikan pahala atas 

segala bentuk bantuan yang sudah diberikan.  
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    Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih terdapat 

kekurangan. Maka dari itu penulis memohon maaf atas kekurangan yang 

terdapat dalam proposal skripsi ini.  penulis berharap segala sesuatu yang baik 

dalam proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua.  

 

        

        Semarang, September 2020 

Penulis 

 

 Airike Eman Kumalasita 

 NIM :34301600763 
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