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PERNYATAAN KEASLIAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini,  

Nama  : Octaviani Dwi Wiranti 

NIM  : 3430160015 

Program Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Menyusun skripsi dengan judul :  

Pengembangan Instrumen Penilaian Keterampilan Menggambar Dan 

Mewarnai Siswa Kelas III Sekolah Dasar 

 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah hasil karya tuls saya 

sendiri dan bukan dibuatkan orang lain atau jiplakan atau modifikasi karya orang 

lain. 

Bila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi termasuk 

pencabutan gelar kesarjanaan yang sudah saya peroleh. 

 

 

      Pemalang, Oktober 2020 

      Yang membuat pernyataan, 

 

 

      Octaviani Dwi Wiranti 

      NIM. 34301600815 

 



 
 

iv 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

“Tidak ada usaha yang akan  mengkhianati hasil, kuncinya adalah Doa, Yakin dan 

Pantang Menyerah. Karena Allah SWT tidak akan memberikan cobaan atau 

masalah yang tidak akan bisa diselesaikan oleh hamba-Nya dan pastinya disetiap 

masalah terdapat jalan keluar.” 

PERSEMBAHAN 

Skripsi ini saya persembahkan kepada : 

1. Diri saya sendiri, Octaviani Dwi Wiranti yang telah berusaha dan berjuang 

untuk menempuh Gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Islam Sultan 

Agung. 

2. Kedua orang tua saya yaitu Bapak Suryanto dan Ibu Sri Agus Setiarsih 

yang senantiasa mendoakan dan menyemangati saya, serta kakak saya 

Fajar Titis Setianto, adik saya Gita Putri Ramadhanti dan keluarga besar 

saya yang telah memberikan motivasi dan dorongan yang berari bagi saya. 

3. Sahabat-sahabat saya yang telah mendengarkan berbagai macam keluh 

kesah saya dan memberikan dukungan serta motivasi kepada saya selama 

saya mengejakan skripsi ini. 

4. Teman-teman PGSD Angkatan 2016 yang telah memberikan semangat 

dan  berjuang bersama dalam mengerjakan skripsi. 
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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillahirabbil’alamin segala puja dan puji syukur kehadirat Allah 

SWT yang telah melimpahkan berkat, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi 

ini bisa terselesaikan. Shalawat dan salam tercurahkan kepada junjungan umat 

manusia Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan. Skripsi yang berjudul 

pengembangan instrumen penilaian keterampilan menggambar dan mewarnai 

kelas III sekolah dasar ini dapat terseleseikan dengan baik karena banyaknya 

bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada 

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada: 

1. Drs 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. Andarini Permata C, M.Pd., selaku dosen pembimbing I dan Jupriyanto, 

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

dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Amarin, S.Pd., M.Pd selaku kepala sekolah SD Negeri 01 Pelutan. 

6. Ninengah Putri Widianti, S.Pd selaku guru kelas III SD Negeri 01 Pelutan. 

7. Kedua orang tua saya, Papah dan Mamah serta keluarga saya yang selalu 

memotivasi, mendukung dan mendoakan saya setiap saat. 

8. Nur Aula Setyowati dan Vera Yunianti yang selalu membantu, memberikan 

semangat, motivasi serta mendengarkan keluh kesah yang penulis alami 

selama ini. 

9. Teman-teman FKIP angkatan 2016, terimakasih atas motivasi dan semangat 

yang kalian berikan serta terimakasih pula untuk kebersamaan yang sudah 

terjalin selama 4 tahun ini. 

10. Semua pihak-pihak terlibat dalam penyusunan proposal skripsi ini dan tidak 

dapat disebutkan satu per satu. 
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Semoga apa yang telah diberikan seperti bantuan dan partisipasi dari 

pihak-pihak diatas menjadi amalan baik dan mendapatkan balasan dari Allah 

SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua. Penulis sangat menyadari 

adanya banyak kekurangan di dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis 

memohon maaf sebanyak-banyaknya dan penulis juga membuka diri untuk 

menerima berbagi kritik dan saran yang dapat membangun. 

 

Semarang, September 2020 

Penulis  

 

 

Octaviani Dwi Wiranti 

NIM. 34301600815 
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