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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

Akal budi dan pengetahuan adalah laksana raga dan jiwa. Tanpa raga, jiwa 

menjadi kosong belaka kecuali hanya berupa angin hampa. Tanpa jiwa, raga 

hanyalah kerangka tulang tanpa perasaan. 

(Kahlil Gibran) 

Saya benar-benar percaya bahwa waktu terbaik bagi setiap orang adalah saat 

ketika ia sudah bekerja dengan sepenuh hati dengan sebuah alasan yang bagus dan 

tergeletak keletihan di medan pertempuran penuh kemenangan  

(Vince Lombardi) 

 

Persembahan 

Dengan penuh cinta dan kasih, skripsi ini saya persembahkan untuk : 

1. Kedua orang tua saya Wustoro dan Maemunah yang selalu tiada henti untuk 

memberikan kasih sayang serta support didalam penyusunan skripsi ini dan 

juga doa yang senantiasa mengiringi perjalanan saya selama ini. 

2. Kakak saya yaitu Andi Bakti Santoso, Rifa Ardiansyah, Alfattah Akhmad 

Nurrohman, yang juga tidak lupa selalu memberikan motivasi-motivasi yang 

sangat berguna dan membantu saya semakin bersemangat. 

3. Teman- teman saya yaitu Nunun Fautia, Mei Hardiyanti yang selalu 

memberikan keceriaan di hidup saya. 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan 

judul “Peningkatan Tanggung jawab Dan Prestasi Belajar PKn Melalui Model 

Pembelajaran Course Review Horay berbantu Media Visual Di Kelas V SDN 

Sembungharjo 01” Sholawat serta Salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan 

kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi kita semua, beserta 

sahabat dan keluarganya serta orang-orang yang senantiasa istiqomah dijalanNya. 

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar sarjana (S1) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNISSULA.Penulis 

menyadari bahwa terselesaikan skripsi ini berkat bantuan baik berupa pikiran, 

tenaga dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan 

terimakasih kepada : 

1. H. Anis Malik Thoha, Lc., MA., Ph.D., Rektor Universitas Sultan Agung. 

2. Imam Kusmaryono, M.Pd, Dekan FKIP UNISSULA. 

3. Jupriyanto, S.Pd., M.Pd., Ketua Program Studi PGSD UNISSULA. 

4. Muhammad Afandi, S.Pd., M.Pd., Dosen Pembimbing I yang telah 

membimbing dan memberikan arahan didalam penyempurnaan penyusunan 

skripsi. 

5. Yulina Ismiyati, S.Pd., M.Pd., Dosen Pembimbing II yang telah membimbing 

dan memberikan arahan didalam penyempurnaan penyusunan skripsi. 

6. Segenap dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNISSULA yang 

telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama menimba ilmu. 

7. Sulami, S.Pd.,Sd  Kepala SDN Sembungharjo 01 yang telah memberikan izin 

penelitian. 

8. Kusmiyati S.Pd.Sd Guru kelas V SDN Sembungharjo 01 yang telah 

memberikan bantuan selama dalam melaksanakan penelitian. 
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9. Ayah dan Ibu (Bapak Wustoro dan Ibu Siti Maemunah) yang senantiasa 

memberikan dukungan moral dan material dan juga doa dan kasih sayang 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.  

10. Saudara-saudaraku (Rifa Ardiansyah, Andi Bakti Santoso, Alfattah Ahmad) 

selaku keluarga yang telah memberikan arahan, motivasi sehingga penulis 

dapat terdorong rasa semangat didalam menyelesaikan skripsi ini. 

11. Teman-temanku (Nunun Fautia Hilda, Mei Hardiyanti, Aulia Oktaviana) 

yang selalu ada dan memberikan dukungan didalam penyusunan skripsi 

hingga saat ini. 

12. Semua pihak yang secara tidak langsung telah membantu penyusunan skripsi 

ini.  

Penulis menyadari penulisan skripsi  ini masih jauh dari sempurna, untuk itu 

kritik dan saran dari pembaca yang membangun sangat dibutuhkan guna 

kesempurnaan tulisan ini. Dan saya berharap skripsi ini dapat bermanfaat 

khususnya bagi penulis calon pendidik yang nantinya akan terjun kedunia 

pendidikan dan juga dapat menambah pengetahuan bagi pembaca dan penulis.  

 

Semarang, 26 September 2017 
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