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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

1. َیْرَفِع اُهللا الَِّذ ْیَن آَمُنْوا ِمْنُكْم َوالَِّذْیَن ُأْو ُتْوااْلِعْلَم َدَرجٍت

Artinya : “Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” (Depag RI,

1989 : 421).

2. Mencerdaskan kehidupan bangsa, adalah janji yang harus dilunasi untuk

setiap anak bangsa Indonesia”(Anies Baswedan).

3. Ada tiga hal yang tak pernah kita dapatkan kembali yaitu : kata yang telah

diucapkan, waktu yang telah lewat, momentum yang diabaikan”(Diah Ayu

Retnowati).

PERSEMBAHAN

Tulisan ini kupersembahkan kepada :

Bapak dan Ibuku (Wasito dan Murni) tercinta

yang selalu memberikan dorongan spritual,

material dan mental sehingga skripsi ini dapat

terselesaikan.
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KATA PENGANTAR

Bismillahirohmanirohim Alhamdulilahhirobbil’alamin, Puji syukur hanya

ke-Hadirat ALLAH SWT yang telah melipahkan berbagai nikmat yang tiada

terhingga kepada kita. karena atas Rahmat dan Bimbingan-Nya sehingga

penyusunan skripsi dengan judul “Upaya Meningkatkan Minat Dan Prestasi

Belajar PKn Materi Kebebasan Berorganisasi Melalui Metode Talking Stick Di

Kelas V SDN Balerejo 01” dapat terselesaikan.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis banyak mendapatkan bimbingan dari

berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga dalam

kesempatan ini penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Anis Malik Thoha., Lc., MA.,Ph. D, sebagai Rektor Universitas

Islam Sultan Agung Semarang.

2. Prof. Dr. Gunarto, M.Hum, sebagai 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.

3. Muhammad Afandi, S.Pd.,M.Pd selaku Ketua Program studi S1 PGSD FKIP,

sekaligus Dosen pembimbing I yang banyak memberikan bimbingan, dan

pengarahan.

4. Erna Zumrotun, 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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5. Segenap Dosen Penguji Skripsi, yang telah menguji dengan teliti dan sabar

serta memberikan banyak masukan kepada penulis.

6. Riyanto, S.Pd, selaku kepala SD Negeri Balerejo 01 yang membantu penulis

melakukan bimbingan, pengarahan dan memberikan motivasi dengan ikhlas

dan sabar.

7. Segenap Guru SD Negeri Balerejo 01 yang meluangkan waktu, tenaga dan

pikiran guna memberikan bimbingan dan pengarahan pada penulis.

8. Segenap keluarga yang telah membantu penulis dalam segala hal yang

diperlukan penulis selama ini.

9. 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 ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis

berharap kritik dan saran dari para pembaca untuk melengkapi dan

memperbaiki skripsi ini dikemudian hari

Akhirnya hanya kepada kepada Allah SWT kita tawakal dan memohon

hidayah dan inayah-Nya. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan

manfaat bagi semua pihak.

Semarang, 18 Februari 2016
Penyusun

Diah Ayu Retnowati
Nim 34301200053


