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MOTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

MOTTO 

 

 

“ Dan apabila hamba hamba ku bertanya kepada mu tentang aku, 

maka (jawablah), bahwasannya aku adalah dekat. Aku 

mengabulkan permohonan yang berdoa apabila ia memohon pada 

ku” 

      (Qs. Al Baqarah: 186) 

“Alloh dulu, alloh lagi, alloh terus” 

                      (Ustad yusuf Mansyur) 

“ Tidak ada keburukan yang menimpa seseorang melainkan 

penyebabnya adalah kesalahan (dosa) dari diri sendiri, maka tidak 

ada penawar termujarab selain memperbanyak istighfar 

(bertaubat)” 

      (Ismatun Arifiyah) 

Persembahan  

Skripsi ini saya persembahkan untuk : 

 Dua sosok insan  luar biasa dan yang ku cinta setelah Alloh 

dan Rosulnya yakni bapak dan ibu (Arifin dan Umyati). 

 Abah KH. Sya’roni dan Ibu Nyai  Hj.Khoiriyah Thomafi 

selaku pengurus pesantren putri As’adah yang telah 

membimbing dan memberikan ilmu nya selama dua tahun di  

kota perantauan. 

 Keluarga dan Teman teman seperjuangan yang ku cintai 

karena Alloh 
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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrohmaanirrohiim 

 Alhamdulilahhirobbil’alamin a’laa kulli halin wani’matin. 

Puji syukur hanya ke-Hadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan nikmat, 

Rahmat dan Bimbingan-Nya sehingga penyusunan skripsi dengan judul “ 

Pemanfaatan Lingkungan Alam Sekitar Sebagai Media Pembelajaran untuk 

Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar IPA di Kelas III SD Negeri Watujaya” 

dapat terselesaikan.  

Dalam penyusunan proposal penelitian ini, penulis banyak mendapat 

bimbingan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung, sehingga 

dalam kesempatam ini penulis sampaikan terima kasih kepada: 

1. Imam Kusmaryono, M.Pd selaku Dekan Fakultas Keguruan dan I l m u  

Pendidikan Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberi 

kesempatan belajar di program studi S1 PGSD FKIP. 

2. Jupriyanto, S.Pd.,M.Pd selaku Ketua Program studi S1 PGSD FKIP, 

sekaligus Dosen pembimbing I yang banyak memberikan bimbingan dan 

pengarahan. 

3. Erna Noviyanti, S.Pd.,M.Pd selaku Dosen pembimbing II yang banyak 

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran guna memberikan bimbingan dan 

pengarahan pada Peulis. 
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4. Aini Ummy, S.Pd, selaku guru kelas III SD Negeri Watujaya yang membantu 

membimbing, mengarahkan dan memberikan motivasi dengan ikhlas dan 

sabar saat melakukan penelitian berlangsung. 

5. segenap keluarga yang telah membantu penulis dalam segala hal yang 

diperlukan penulis selama ini. 

6. Semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam penyusunan laporan ini 

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas kerja sama serta 

dukungannya selama penyusunan laporan ini. 

Penulis menyadari dalam keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dalam 

penyusunan skripsi penelitian ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis 

berharap kritik dan saran dari para pembaca untuk melengkapi dan memperbaiki 

proposal penelitian ini dikemudian hari. 

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita tawakal dan memohon hidahnya dan 

inayah-Nya. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi 

semua pihak. 

 


