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LEMBAR PERNYATAAN 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul, “Penerapan 

Pendekatan Conferencing Untuk Meningkatkan Keterampilan Berdiskusi 

Siswa Kelas V Sekolah Dasar” ini dan seluruh isinya adalah benar-benar karya 

saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-

cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat 

keilmuan. Atas pernyataan tersebut, saya siap menanggung resiko yang dijatuhkan 

kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap 

etika keilmuan dalam karya ini, atau ada klaim terhadap pihak lain terhadap karya 

saya. 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena 

berkat rahmat serta hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul “Penerapan Pendekatan Conferencing untuk Meningkatkan Keterampilan 

Berdiskui Siswa Kelas V Sekolah Dasar” dengan baik meskipun banyak 

kekurangan di dalamnya. Peneliti berterimakasih kepada semua pihak yang telah 

banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Peneliti sangat berharap skripsi ini dapat berguna dalam rangka menambah 

wawasan serta pengetahuan kita mengenai penerapan pendekatan conferencing 

dalam meningkatkan keterampilan berdiskusi siswa Sekolah Dasar, khususnya di 

kelas V. Peneliti juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam skripsi ini terdapat 

banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, peneliti berharap 

adanya kritik dan saran demi perbaikan skripsi yang telah peneliti buat di masa 

yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang 

membangun. 

Semoga skripsi sederhana ini dapat dipahami bagi siapapun yang 

membacanya. Sekiranya skripsi yang telah diselesaikan ini dapat berguna bagi 

peneliti sendiri maupun orang yang membacanya sebelumnya peneliti mohon 

maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan peneliti 

memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan. 
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UCAPAN TERIMA KASIH 

 

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat karuniaNya 

lah peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh rasa syukur. 

Selama penyusunan skripsi ini, tentulah penelti banyak sekali mendapat kendala, 

akan tetapi, banyak pihak yang senantiasa membantu dan membimbing peneliti. 

Sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik, meskipun 

masih terdapat kekurangan di dalamnya. Maka dari itu, peneliti ingin 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak terkait, 

diantaranya : 

1. Ketua Prodi PGSD, Bapak Dr. Dharma Kesuma, M. Pd. yang telah 

memfasilitasi peneliti serta atas dukungan yang diberikan kepada peneliti 

untuk menyelesaikan penelitian ini; 

2. Ibu Dra. Tatat Hartati, M. Ed., Ph. D. selaku dosen pembimbing I yang telah 

berkenan memberikan masukan, saran, bimbingan dan dorongan demi 

kelancaran pembuatan skripsi ini; 

3. Ibu Ira Rengganis, S. Pd., M. Sn. selaku dosen pembimbing II yang 

senantiasa memberikan masukan serta bimbingan kepada peneliti, sehingga 

peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini; 

4. Bapak Dr. Babang Robandi, M. Pd. selaku dosen Pembimbing Akademik 

yang telah banyak memberikan bimbingan dalam bidang akademik peneliti 

selama masa perkuliahan; 

5. Kedua Orang Tuaku Ibunda Epih Rapiah dan Ayahanda Dadi Herdiman yang 

senantiasa  memberikan semangat, motivasi, cinta kasih sayang  dan tak 

pernah putus dalam mendo’akan anakmu ini; 

6. Kepada saudara-saudaraku, Fahmi Fajlurahman, Riza Fauzan dan Rifki 

Yusril Tsani yang selalu memberikan dukungan dikala semangat ini menurun, 

sehingga peneliti dapat kembali bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini; 

7. Seluruh jajaran Dosen prodi PGSD  yang telah banyak memberikan ilmu dan 

pengalamannya kepada peneliti selama masa perkuliahan; 

8. Seluruh staff Prodi PGSD, khususnya Ibu Gita dan Ibu Indi yang senantiasa 

memberikan kemudahan dalam memfasilitasi peneliti serta atas dorongan dan 

dukungan moril yang diberikan kepada peneliti; 
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9. Seluruh staff Bidang Akademik Fakultas Ilmu Pendidikan yang senantiasa 

memfasilitasi peneliti sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik; 
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Yana Nuryana dan Indra Gunawan yang telah banyak membantu dan 

senantiasa menghadirkan canda tawa kebahagiaan yang menjadi dorongan 

semangat bagi peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini; 

13. Teman-teman mahasiswa PGSD angkatan 2013, khususnya teman-teman 

kelas PGSD D yang telah memberikan cerita dan keceriaannya selama ini 

dalam mencari ilmu; 
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