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PERSEMBAHAN  

Telahku tempuh perjalanan panjang yang penuh liku-liku dan cobaan, untuk meraih cita-cita, 

namun kesungguhan mengantarkanku untuk terus melangkah. Sujud dan syukurku kepada 

Allah Swt. yang telah memberikanku kekuatan dan membekali ilmu, sehingga skripsi yang 

sederhana ini dapat terselesaikan. Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang 

sangat kusayangi:  

1. Kedua orang tuaku tercinta ayahanda Padmono Pujanadi dan ibundaku Indah Setyorini yang 

selalu mencurahkan kasih sayangnya dengan tulus kepadaku, selalu menasihatiku untuk 

menjadi pribadi yang lebih baik, terima kasih atas “lantunan” doa yang selalu mengiringi 

langkahku, perhatian, kesabaran, dan pengorbanan tanpa pamrih yang selalu diberikan 

sepanjang hidupku dalam mencapai keberhasilanku. Semoga Allah selalu melindungi, 

menyayangi,dan memberikan kebahagiaan untuk keduanya. 

2. Untuk keluarga besarku yang selalu memberikan support, mendoakan, dan terus 

memberikan saran yang baik untukku, terima kasih atas dukungan dan do`a kalian yang 

telah menjadikan motivasi bagi keberhasilaku.  

3. Untuk seluruh dosen-dosenku di FKIP PGSD Universitas Esa Unggul, terimakasih telah 

mengajariku kesabaran selama menghadapi dunia perkuliahan, semoga jasa baik bapak dan 

ibu dosen takkan terlupakan.  

4.  Untuk Sahabat-sahabat ku di kampus tercinta yang selalu menghibur, memberikan 

motivasi, dan kasih sayangnya di masa-masa tersulit di akhir dunia perkuliahanku, Tety 

Lisnawati, Aidah, Anisa Putri, dan Rindra Soraya. Terima kasih atas kasih sayangnya, 

semangat, inspirasi, bantuan moral, materil, dan motivasinya. Bersama kalian kulewati hari-

hariku penuh warna.  

5.  Untuk Sahabat-sahabatku yang selalu ada dan selalu memberikan support , Qhoty Ikartin, 

Clarissa Maharani, Dede Agustyani, Ilmia Nurwahidah, Shafira Anis Tamaya, Gita 

Yunistyana Dewi. Terima kasih bantuan doa, support, nasehat, hiburan yang telah kalian 

berikan selama ini, semoga kalian tak terganti.  

6. Seluruh teman-temanku  FKIP PGSD Universitas Esa Unggul khususnya angkatan 2013, 

terima kasih kenangan manis selama perkuliahan, semoga pertemanan kita akan menjadi 

satu persaudaraan yang tidak akan tergantikan.  

7. Untuk guru-guru beserta Anak-anakku di SDSN Kebon Jeruk 11 Pagi dan SDN Sukabumi 

Selatan 06 Pagi, terima kasih atas dukungan kalian, kehadiran kalian mengajariku bahwa 

menjadi sosok guru amat sangat menyenangkan, aku selalu ingat dan sayang kalian anak-

anakku.  

8. Dan untuk semua orang yang telah mengajariku tentang kekuatan, ketegaran, dan kesabaran 

dalam menjalani hidup, serta telah memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.  

9. Almamaterku, Universitas Esa Unggul. 

 

  


