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MOTTO DAN KATA PERSEMBAHAN 

 

لَ  عن ابي يعلى شداد ابن اوس رضي الله عنه قال قال رسول الله ص م لَِّما بعدَ  الَكي ُِّس َمْن دَاَن نَْفَسهُ ، َوَعمِّ

ُز َمْن أتْبََع نَْفَسهُ َهواَها َوتَمنَّى َعلَى اللهِّ   )رواه الترميذي( الَموتِّ ، والعَاجِّ
 

Dari Abi Ya’la Syaddad bin Aus ra. berkata, Rasulullah Saw bersabda: 

Orang yang cerdas itu adalah orang yang mengendalikan hawa nafsunya, 

dan mengerjakan untuk kehidupan setelah kematian. Dan yang lemah itu 

adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berandai-andai kepada 

Allah. (HR. Turmudzi) 

 من سار على الدرب وصل

Barang siapa berjalan pada jalannya, maka dia  akan sampai (pada tujuannya) 

Libatkan Allah dalam setiap langkah yang kamu pijakkan, maka Allah akan selalu 

ada disetiap langkahmu. (Kiptiyah) 

 

Skripsi ini kupersembahkan untuk orang yang ku cintai dan ku sayangi, sebagai 

ungkapan terimakasih dari lubuk hati yang paling dalam 

 Teruntuk ayah tercintaku Dasun yeng selalu memberikan dukungan dan 

dorongan berupa moril maupun materil 

 Ibunda tercintaku Nowiyah yang senantiasa memberikan ketulusan cinta 

dan kasih sayang serta do’a restu yang selalu mengiringi setiap 

langkahku 

 Terimakasih atas canda, tawa dari kakak-kakak dan adikku tersayang 

Nurul Arofah, Amir Mahfud, dan Abdi Munib yang telah sama-sama 

berjuang untuk menggapai impian dan memberikan kebanggaan 

 Keluarga besar bani Khamsudin yang senantiasa memotivasi dan 

mendo’akan kelancaranku 

 Tak lupa almamaterku yang tak bisa kusebutkan satu persatu 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat 

Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dah hidayah-Nya. Sehinga 

peneliti mendapatkan bimbingan, kekuatan dan kesabaran dalam menyelesaikan 

penyusunan Skripsi dengan judul “Peningkatan Motivasi dan Prestasi Belajar PKn 

Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation Di Kelas VI SD 

Islam Darul Huda”.  

Dalam penyusunan proposal ini penulis banyak mendapatkan bimbingan 

dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-

tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:  

1. Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT., Ph.D sebagai Rektor Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang. 

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

Pendidikan Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah 

memberikan kesempatan belajar di program studi S1 PGSD. 

3. Jupriyanto, S.Pd., M.Pd selaku ketua Program Studi Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan S1 PGSD FKIP UNISSULA Semarang. 

4. Muhamad Afandi, S.Pd., M.Pd selaku Dosem pembimbing I yang banyak 

memberikan bimbingan dan pengarahan. 

5. Sari Yustiana, S.Pd., M.Pd selaku Dosen pembimbing II yang banyak 

membantu, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran guna memberikan 

bimbingan dan pengarahan pada Penulis. 
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6. Segenap Dosen Penguji Skripsi  yang telah menguji dengan teliti dan sabar, 

serta memberikan banyak masukan kepada penulis.  

7. Ngatini, S.Pd selaku kepala SD Islam Darul Huda yang membantu penulis 

melakukan bimbingan, pengarahan dan memberikan motivasi dengan ikhlas 

dan sabar.  

8. Segenap Guru SD Islam Darul Huda beserta stafnya yang memberikan 

motivasi kepada penulis di saat penelitian. 

9. Kedua orang tua tercinta (Bapak Dasun dan Ibu Nowiyah) yang senantiasa 

mendo’akan penulis serta memberikan kasih sayang, nasihat, motivasi, dan 

dukungan baik bersifat moril maupun materil kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi amal ibadah 

mereka.  

10. Saudara-saudaraku (Nurul, Amir, Munib) yang telah memberikan arahan, 

serta kasih sayang kepada penulis sehingga skripsi ini bisa selesai. 

11. Bapak KH. Imam Sya’roni dan Ibu Nyai Hj. Khoiriyah Thomafy selaku 

pengasuh pesantren putri As-Sa’adah yang telah banyak berjasa sehingga 

penulis dapat melaksanakan serta menyelesaikan studi di UNISSULA. 

12. Bapak Ibu guruku TK Kasih Ibu, SD Negeri 169/VII Mentawak Baru, SMP 

Negeri 32 Sarolangun dan MA Tajul Ulum Brabo yang telah membekali ilmu 

pengetahuan sehingga penulis bisa melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah.  

13. Sahabat-sahabtku (Lika, Zazuk, Diana, Novi, Fitri, Ima, Retno, Purna) yang 

selalu memberikan keceriaan dan motivasi kepada penulis serta teman-teman 

seperjuangan PGSD angkatan 2013 dan teman-teman santri As-Sa’adah 
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terutama kamar Al-Munawwir (Aprilia, Dwi, Sofiya, Aminun, puput, hanum, 

faiz, mak hus, Nida, dek arin, dll) terima kasih atas dukungan dan do’a kalian 

semua.  

14. Kakak-kakak RACANA Sultan Agung, sahabat-sahabati Pergerakan 

Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Sultan Agung Semarang, yang selalu 

memberikan support selama penulis menempuh studi. 

15. Untuk belahan jiwa yang saat ini entah berada dimana, semoga skripsi ini 

kelak bisa kita baca berdua, di suatu sore yang indah. 

16. Semua pihak yang secara tidak langsung membantu dalam penyususnan 

skripsi ini. 

 

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata 

sempurna. Oleh karena itu, segala saran serta masukan yang membangun sanagt 

penulis harapkan demi perbaikan dan kemajuan skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa 

menjadi refrensi dalam penelitian selanjutnya. Akhirnya, besar harapan penulis 

semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal ‘alamin. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.  

 

Semarang, 02 April 2018 

Penulis 

 

 

Kiptiyah Nurwati 


