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MOTTO 

 

Dalam hidup ini kita memiliki pilihan hidup, ada dua arahan pilihan 

hidup yakni baik atau buruk. Dalam perjalanannya, hidup penuh dengan lika-

liku dinamika kehidupan. Namun jikalau kita terus teguh dan bersabar, maka 

inilah janji-Nya. Janji terbaik yang akan diberikan kapanpun dan dimanapun 

sebagai bentuk keteguhan dijalan-Nya. 

“ Hai orang-orang beriman, Jika kamu menolong (agama)  Allah 

niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu” 

(Q.S Muhammad : 7) 

Manusia memiliki tugas sebagai seorang pemimpin, bukan hanya 

memimpin untuk orang banyak. Tetapi memimpin untuk dirinya sendiri. 

Pemimpin harus memiliki keteguhan, kesabaran dan lainnya yang 

menjadikannya sebagai pemimpin yang baik. 

“ Pemimpin bukanlah ia yang merasa terlelah, bukanlah ia yang 

merasa terpintar, bukan pula ia yang melakukan segalanya. Tetapi 

pemimpin, ialah yang mampu menjadikan orang-orang di sekitarnya 

menjadi pemimpin” ~Aditya Fajri~ 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam 

menyelesaikan penelitian ini, diantaranya : 

1. Dr. Sofia Hartati, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan UNJ 

yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk 

melaksanakan penelitian. 

2. Dr. Fahrurrozi, M.Pd selaku Koordinator Prodi Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar yang telah memberikan persetujuan kepada peneliti 

untuk melakukan penelitian sehingga proses penyusunan penelitian ini 

dapat berjalan dengan lancar. 

3. Dra. Nina Nurhasanah, M.Pd   selaku Dosen Pembimbing I yang telah 

meluangkan banyak waktu dalam mengarahkan dan memotivasi 

peneliti dalam penyusunan penelitian ini. 

4. Uswatun Hasanah, M.Pd selaku Dosen Pembimbing II yang telah 

meluangkan banyak waktu, membimbing peneliti, dan memberi saran 

dan masukan sehingga peneliti dapat melakukan penelitian dengan 

baik.
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5. Seluruh dosen dan staff Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar yang telah memberi berbagai ilmu kepada peneliti dan 

membantu peneliti dalam proses administrasi. 

6. Orang tua serta keluarga peneliti dan teman – teman pendidikan guru 

sekolah dasar angkatan 2015 serta teman-teman yang lainnya yang 

selalu memotivasi serta meluangkan pikirannya untuk membantu 

dalam penyusunan penelitian ini. 

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan 

skripsi ini. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun agar kedepannya dapat lebih baik lagi. Skripsi ini dapat diterima 

dan mampu memberi manfaat yang besar bagi kita semua. 
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LEMBAR PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillah puji serta rasa syukur terpanjatkan atas segala nikmat 

yang telah Allah ‘azza wa jalla berikan selama ini diantaranya nikmat iman, 

islam, sehat serta nikmat sempat dimana Allah memberikan kesempatan, 

memudahkan serta melembutkan hati hamba-Nya dengan kasih sayang-Nya 

ditengah kondisi yang terjadi memberikan kesempatan untuk menyelesaikan 

skripsi peneliti dengan segala kekurangan yang dimiliki peneliti. Segala 

syukur juga terucapkan, karena penulis tidak hanya sendiri, Allah 

menghadirkan orang-orang hebat di sekeliling peneliti yang selalu membantu, 

memberi semangat, sampai doa kepada penulis sehingga skripsi peneliti ini 

dapat selesai dengan baik. Adapun untuk karya sederhana ini, maka saya 

persembahkan  untuk : 

1. Ayah dan Ibu tercinta 

Pak, Mah terima kasih karena sudah sabar, tabah dan ikhlas 

membimbing serta mengerahkan segalanya untuk putramu yang tercinta. 

Lelah, keringat, kerja keras bahkan air mata yang keluar untuk putramu tak 

mampu ku balas sampai kapanpun. Terima kasih telah sabar dan ikhlas 

merawat putramu yang dewasa ini dari kecil bahkan sampai dewasa ini, 

ikhlas ketika merawat putramu diatas ranjang rumah sakit. Saat momentum 

bahagia dihari raya di saat orang pada umumnya menikmati hari raya 
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sebagai rasa syukur dengan suka cita, engkau tetap tersenyum merawat 

putramu sebagai bentuk rasa syukur dan keteguhan hati dibalik ujian yang 

Allah berikan. Mungkin bukan karena amalan putramu yang banyak, 

melainkan karena Ridho dan doamu sehingga Allah izinkan putramu hidup 

untuk berkesempatan membahagiakanmu.  

Terima kasih atas segalanya, karya ini kupersembahkan kepada 

kalian sebagai bentuk rasa terima kasih atas pengorbanan dan jerih payah 

kalian sehingga saya bias sampai saat ini. Kelak langkah ini semoga Allah 

Ridho dan sebagai langkah agar Allah izinkan memakaikan mahkota kepada 

kalian berdua di syurga nanti.  

2. Kedua Adik tercinta 

Teruntuk kedua adikku Yuli dan Fatur, tiada waktu yang paling 

berharga dalam hidup selain menghabiskan waktu dengan kalian. Tidak 

terasa kalian tumbuh kian besar. Meski kadang kita suka berbeda pendapat 

bahkan sampai bertengkar namun itu semua pelajaran berharga dalam hidup. 

Apapun yang terjadi, saya mencintai kalian berdua. Sebagai seorang kaka 

yang selalu berusaha membimbing, membantu dan ada disaat kalian butuh. 

Terima kasih untuk bantuan dan semangat kalian, semoga Allah memberikan 

kesehatan selalu untuk terus membimbing kalian. 
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3. Dosen Pembimbing 

Kepada dosen pembimbing satu saya Ibu Dra. Nina Nurhasanah M.Pd, 

dosen pembimbing yang sudah seperti ibu sendiri bagi saya. Terima kasih 

karena telah sabar membimbing saya sampai sejauh ini hingga saya 

akhirnya menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih bu atas apa yang telah ibu 

berikan baik arahan maupu bimbingannya, semoga Allah membalas 

kebaikanmu dan sehat selalu. Selanjutnya dosen pembimbing saya ibu 

Uswatun Hasanah, M.Pd yang sangat baik hati, ramah dan sabar 

membimbing saya ditengah kekurangan yang saya milki. Terima kasih bu, 

semoga Allah membalas kebaikan serta senantiasa sehat selalu. 

4. Teman kelas 

Kepada teman-teman kelas C PGSD 2015 yang mewarnai hari-hari 

dalam kelas baik dalam perkuliahan maupun diluar jam kuliah. Terima kasih 

karena kalian menjadi bagian dari cerita kehidupan. Terima kasih teruntuk 

kalian semua, diantaranya ada pria-pria kelas C Riyan Tamara Aji, M. Arfa, 

Rizqi Aditya, M. Iqbal, Caerul Anwar kawan seperjuangan di kelas dari awal 

masuk hingga selesai semoga sehat selalu beserta kawan-kawan kelas 

lainnya 
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5. Kawan seperjuangan 

Terima kasih kawan juang PGSD angkatan 2015 yang telah banyak 

membantu serta berjuang bersama selama berada di PGSD, lalu kawan 

juang PGSD dari angkatan 2015 sampai 2018, kawan-kawan FIP angkatan 

2014 sampai 2018 dari berbagai prodi, lalu kawan-kawan UNJ lintas fakultas 

serta kawan-kawan RISAMSI 19 (remaja islam SMAN Bekasi) yang setia dari 

masa sekolah sampai perkuliahan dan mungkin sampai nanti maut 

memisahkan. 

Kepada Generasi Rabbani MAF PGSD 2017 terkhusus BPH MAF Faiz, 

Nur fitri, Adinda, Mega Cahyani, Fika, Siti Masitoh, Irma Dwi Handayani, Vita, 

Choirunnisa, Yulpiana, Ridha Lancestia, Khairu Imamah semoga kita betul 

husnul khatimah ya. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita hidup, 

sukda dan duka Bersama dalam menjalankan tugas keummatan. Berjuang 

bersama  membangun serta memakmurkan MAF sampai sekarang. Terima 

kasih juga kepada agen Rabbani 2017 semoga kelak kita bertemu di syurga. 

Terima kasih kepada Generasi Madani Formasi Tarbawi 2018 yang 

penuh cerita baik suka maupun duka, terkhusus BPH Formasi Tarbawi 

Annas Madjid, Rajanta sulaiman siregar, Rafiqi Aulia, Ayub Pratama, 

Nadiyatulhaqi, Akda Afrilia, Mega Cahyani, Yulpiana Ismaniar, Irma dwi, 

Khairu, Annisa Febriyanti, Hanifah, Yani Hayani, Qonita, Nur Fitri, Desi, 
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Haula beserta agen madani 2018 terima kasih telah menjadi bagian dalam 

cerita hidup yang berharga Bersama kalian semua. 

Kawan juang PSDM Bahagia LDK Salim UNJ 2019  Rahmat, Raihan, 

Hafizh, Lukman, Kiky, Dea, Irma, Delvi, Nurul, Ria terima kasih telah 

membantu banyak. Semoga Allah balas kebaikan kalian semua, terutama 

saat kepala departemen kalian mendapatkan musibah berupa kecelakaan 

serta dirawat. Terima kasih juga kepada LDK Salim UNJ 2019 Wahana 

Kebajikan terkhusus BPH diantaranya BPH Ikhwan Fadlan, Danny, Rajanta, 

Mirza, Feri, Annas, Suhandi terima kasih kawan atas selama ini. Tertawa 

Bersama dalam keadaan apapun. 

Selanjutnya terima kasih kepada stakeholder PGSD terkhusus Tata 

Usaha PGSD (Pak iwan, Bu dedeh, Pak adi, Pak tarman, Pak awam, dll), 

Mang koko, Tata Usaha FIP mas Agus, Kasubag Akmawa FIP Bu Endang, 

Pembina dua periode Pak Adi putra dan Pak Ibrahim Abidin, Serta Wakil 

Dekan III bidang Kemahasiswaan Pak Bahrudin. Serta DKM Masjid Nurul 

Irfan yang menambah cerita perjalanan di kampus tercinta Pak Asep Supena, 

Mang Ade, Bang Hersa, Pak Makmur, Pak Bendi, Fauzi.  
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Terima kasih juga kepada pihak yang telah banyak membantu selama 

perjalanan di kampus tercinta Universitas Negeri Jakarta ini yang tidak 

disebutkan satu persatu. Semoga penelitian ini dapat menambah wawasan 

bagi para pembacanya. Peneliti juga berharap penelitian ini bisa menjadi 

referensi dalam dunia Pendidikan demi tercapainya tujuan Pendidikan 

nasional. 

 

 

 


