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Bismillahirrohmanirrohim... 

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-

Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai syarat 

untuk mencapai gelar sarjana pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan, Universitas Lampung. 

 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya penyusunan skripsi ini 

tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan 

terimakasih tulus ikhlas kepada: 

1. Bapak Dr. H. Bujang Rahman, M.Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Lampung beserta staf dan jajarannya yang telah 

memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.  

2. Ibu Dr. Riswanti Rini, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan yang 

telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi 

ini. 

3. Bapak Dr. H. Darsono, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar yang telah memberikan bimbingan, sumbangan pemikiran, 

kritik, dan saran selama perkuliahan maupun selama penyusunan skripsi. 



 

ii 
 

4. Ibu Dr. Een Y. Haenilah, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing I sekaligus 

sebagai Pembimbing Akademik yang telah bersedia meluangkan waktu untuk 

membimbing, memberikan perhatian, motivasi dan semangat kepada penulis. 

5. Bapak Drs. Sugiyanto, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing II yang telah 

bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan motivasi dan 

semangat kepada penulis 

6. Ibu Dra. Cut Rohani, M.Pd., selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan 

bimbingan, sumbangan pemikiran, kritik, dan saran selama penyusunan 

skripsi ini. 

7. Bapak Ibu Dosen Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Fakultas Keguruan 

Universitas Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada 

penulis. 

8. Ibu Farida Aryani, M.Pd,. selaku Kepala SD Negeri 3 Labuhan Ratu yang 

telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian. 

9. Ibu Husna Dewi, S. Pd., selaku guru kelas V di SD Negeri 3 Labuhan Ratu 

dan guru mitra yang telah memberikan bantuan dan kerjasama dalam 

penyusunan skripsi ini. 

10. Kedua orang tuaku tercinta (Waryati dan Warsito) yang menjadi sosok orang 

tua terhebat yang tak henti menyayangiku, mendoakanku, memberikan 

semangat, motivasi serta menantikan keberhasilanku. 

11. Adikku Noni Nurmala yang selalu memberikan dukungan, sumber semangat, 

dan keceriaan dalam setiap langkahku. 

12. Sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2011 di Program Studi Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar “PGSD 2011 cutek-cutek”, Universitas Lampung yang 
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selalu menghadirkan keceriaan, kebersamaan, kekeluargaan dalam menuntut 

ilmu dan menggapai impian. Untuk Diyah dan Citra yang selalu berbagi tugas 

dari semester 1 sampai skripsi saat ini telah memberikan pengalaman yang 

terbaik dikelas. Buat genggers Yeti, Alip, Isyar, Mona, Indah, Tata, Cumai, 

Ira, buat Uma, Niluh, Rna (terimakasih atas segala jarkom kuliahnya) Elin, 

Iin, Vrisca, Fisca, Laili, Yevi, Devi, Dara, Nora, Wayas (pulsa terbaik 

sepanjang kuliah terahir), Risa (sukses rishopnya), Nur Indah, Lina (incim), 

Ayu, Friesya, Meli, Snel, Chelsea, Okta, Isna, Selvira, Nita Sari, Renny 

Parapat dan mungkin salah satu yang belum disebutkan. Teman-teman 

seperjuangan PGSD laki-laki bersatu yang paling ganteng di PGSD 2011 

Imam, Surya,  Mbek Barkah, Lukman, Firman, oh ya ketua angkatan paling 

gaul yang ikut geng cewe Muharom anak natar terimakasih kalian yang buat 

ngisi hari hari dikampus menjadi berwarna. Terimakasih atas semua 

kenangan  dan pengalaman terbaik selama 4 tahun berjuang. Kelak kita akan 

bertemu lagi dalam keadaan sukses dan sehat (bawa mobil masing masing). 

13. ZOOMers : senior ukm ZOOM, kak Arfan, kak Haris, kak Tegar, Bangkit, 

bang Em, bang Fahmi, Mba Resca mba Aya,   angkatan 13  yang keren abis 

nutorin kita semua selama menjadi calon anggota Ceti, Lian, Rama, Ableh, 

bang Okto, Adhoy, Ebta, Mia, terimakasih telah memberikan pengalaman 

organisasi terbaik selama menjadi mahasiswa, temen angkatan yang kuat 

banget kaya tembok cina , mantan ketum Ronal yang Sihombing, mantan 

kadiv pendidikan Dika Bendot, Rifki mantan sekeretaris yang gaul dengan 

pespanya, Ridwan yang semangat cari pekerjaan, Triyogo yang selalu 

semangat kalo lagi moto, buat angkatan 15 be stong ya Tata dan Ade, buat 
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anak anak 16 dan 17 yang lagi berjuang demi nama ZOOM yang terbaik. 

Buat Elmira, Irna,  Bari, dan Bilas yang udah bahagia. Dan seluruh keluarga 

besar UKM Fotografi ZOOM UNILA. Sebagian besar hidup jadi mahasiswa 

terisi di ZOOM yang penuh arti terimakasih atas pengalaman yang terbaik 

dalam hidup ini.  

14. Teman- teman kosan Adi Che, Raju, Topo, Riki, Mudin, Yuda, Eko dan Dwi  

terimakasih atas segala komen-komen kalian selama berada dalam kosan 

yang terbaik di kampung baru ini. 

15. Teman-teman KKN dan PPL Pekon Teba Bunuk (Rahmat  yang rajin mandi 

kali dan cuci baju, Bondan yang sering ngopi dipagi hari, Isna, Isyar, Tata, 

Yuyun,  yang sering masakin enak (pecel lele), Selvira, Chelsea, Suci). 

16. Teman sekampung yang berjuang di perusahaan “Artnivora” Dimas dan 

Bowo setelah ini bakal nyusul skil kalian. Teman seperjuangan SMA N 1 

KOTAGAJAH, Feri yang bantuin ngerjain dan bantu motivasi, Habibi, Seta, 

Afrizal, Inu, Hafid. Vivi Meriana yang selalu sabar selalu memberikan 

motivasi, telah menjadi teman terbaik semoga kita sukses dalam bidang kita 

masing-masing. 

17. Seseorang yang bakal menjadi pendamping hidupku kelak. Dan semua teman 

yang pernah bertemu atau bermain bersama. 

18. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak 

dapat disebutkan satu per satu. Terimakasih. 

Semoga dengan bantuan dan dukungan yang diberikan mendapat balasan pahala 

di sisi Allah SWT dan semoga skripsi ini bermanfaat. 
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Bandarlampung,   13  Agustus 2015 

Penulis, 
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