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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

1. Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau

sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu.

(Q.S Al-Insyirah :6-8)

2. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka wajib baginya

memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidukan akherat,

wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki keduanya

maka wajib baginya memiliki ilmu. (HR. Turmudzi)

3. Mulat Sarira Hangrasa Wani

4. Man Jadda Wa Jadda

Persembahan :

1. Orang tua tercinta dan tersayang ibu sri mukti dan bapak

samukri yang selalu mendukung baik doa dan usaha setiap

hari tanpa henti semoga apa yang saya cita-citakan kelak

akan menjadi berokah dan bangga bagi mereka berdua.

2. Fajar kusari, darmojo, fajar kurniawan teman dan sahabat

yang selalu ada baik susah maupun senang dari SMP

sampai sekarang, terimakasih juga atas doanya kawan.

3. Almamater dan keluarga besar PBSI UNISSULA serta

dosen yang selalu memberi bimbingan hingga karya ini

tercipta.
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PRAKATA

Segala puji bagi Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan

hidayahnya sehingga dengan kemudahan-Nya penulis dapat menyelesaikan

skripsi dengan lancar. Skripsi dengan judul “peningkatan ketrampilan menulis

teks berita menggunakan model pembelajaran Student Team-Achivment Divisions

(STAD) dan media botol peristiwa bermuatan pendidikan karakter kelas VIII SMP

NU KESESI KABUPATEN PEKALONGAN” ini disusun untuk memenuhi

sebagian syarat memperoleh derajat sarjana pendidikan.

Selama penyusunan, penulis menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik

karena adanya bantuan serta dukungan dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh

karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. H. Anis Malik Toha, MA.,Ph.D, Rektor Universitas Islam Sultan Agung;

2. Imam Kusmaryono S.Pd,M.Pd, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan Universitas Sultan Agung Semarang;

3. Evi Chamalah, S.Pd., M.Pd, Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan

Sastra Indonesia Universitas Islam Sultan Agung;

4. Evi Chamalah, S.Pd., M.Pd, pembimbing I yang telah ikhlas meluangkan

waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dalam penyusunan skripsi

ini;

5. Leli Nisfi Setiana, S.Pd., M.Pd, Pembimbing II yang telah ikhlas

meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dalam

penyusunan skripsi ini;

6. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis dalam

menempuh pendidikan di Universitas Islam Sultan Agung;
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7. Drs, Ilyas S.Pd. selaku kepala sekolah SMP NU KESESI yang sudah

memberikan izin untuk melakukan penelitian di SMP NU KESESI.

8. Tasrani, S.Pd, selaku guru bahasa Indonesia kelas VIII SMP NU KESESI

yang sudah memberikan waktu mengajarnya untuk saya melakukan

penelitian di SMP NU KESESI;

9. Orang tua, serta keluarga tercinta yang selalu mendoakan akan keberhasilan

penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Sultan Agung;

10. Rekan-rekan mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Universitas Islam Sultan Agung yang ikut berkontribusi dalam bentuk

dukungan moral dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu,

penulis mengharapka kritik dan saran yang membangun. Harapan penulis, semoga

skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Semarang, 18 agustus2017


