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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

Motto: 
 

قب نى ا تجعم فيهب مه يفسد فيهب ‘ وا ذ قب ل ربل نهمهئكة ا وي جب عم في االرض خهيفة 

 : انبقره(03)ق ل ا وي ا عهم مب ال تعهمىن ‘ ووحه وسبح بحمد ك و وقد س نل‘ ويسفل اند مبء

  

“Saat ini teknologi merupakan sumber kekuatan utama. Pengetahuan dan 

informasi juga menjadi hal penting dalam kehidupan, terutama dalam dunia 

pendidikan. Dunia pendidikan indonesia sudah sejalan dengan transformasi 

pembelajaran abad 21 yang berkaitan erat dengan teknologi.” 

Anis Baswedan 

Mantan Mentri Pendidikan Republik Indonesia 

 

“Saya tidak punya apa–apa. Saya hanya bisa membekalkan ilmu untuk anak-

anakku. Kelak saya harap anak-anakku bisa mempergunakan apa yang sudah saya 

berikan yaitu ILMU.” 

Solikhin 

Kepala Sekolah SDN Tegalwulung 02 

 

“Perkembangan zaman terus berganti, pergantian dari era industri ke era digital 

sangatlah cepat. Sekarang informasi dapat diakses bukan lagi perhari atau 

perbulan tetapi perdetik. Begitu juga pembelajaran, harus mengikuti 

perkembangan di era digital. Pembelajaran dengan audio visual diharapkan 

mampu menjadi pelopor berubahnya sistem pembelajaran di indonesia.” 

Penulis 
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Persembahan: 

 

Lantunan Al-fatihah beriring Shalawat dalam sholatku 

merintih, menadahkan kedua tangan dan berdoa dalam syukur yang tiada 

terkira, terima kasihku untukmu. Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk 

Ayahanda dan Ibundaku tercinta, yang tiada pernah hentinya selama ini 

memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta 

pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap 

rintangan yang ada didepanku. Ayah... Ibu...terimalah bukti kecil ini sebagai kado 

keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu. Dalam hidupmu demi 

hidupku kalian ikhlas mengorbankan segala perasaan tanpa kenal lelah, dalam 

lapar berjuang separuh nyawa hingga segalanya. Maafkan anakmu Ayah, Ibu, 

masih saja aku menyusahkanmu..   

 

Dalam sholatku di lima waktu mulai fajar terbit hingga terbenam.. seraya 

tangaku menadah. ya Allah ya Rahman ya Rahim. Terimakasih telah kau 

tempatkan aku diantara kedua malaikatmu yang setiap waktu ikhlas 

menjagaku, mendidikku, membimbingku dengan baik. ya Allah berikanlah 

balasan setimpal syurga firdaus untuk mereka dan jauhkanlah mereka dari 

panasnya api nerakamu.. 

Untukmu Ayah (Solikhin)...Ibu (Murtinem)....Terimakasih....   

we always loving you... 
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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dengan segala 

limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulisan skripsi dengan judul 

“Peningkatan Rasa Ingin Tahu Dan Prestasi Belajar Siswa Mata Pelajaran PKn melalui 

Model Problem Based Learning Berbantuan Media Audio Visual Di kelas IV SD Negeri 

Kertasinduyasa 02” ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan 

kepada Murrabi awal kita pahlawan revolusioner, yakni Nabi Besar Muhammad SAW 

beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa 

adanya bantuan dari berbagai pihak sehingga dalam kesempatan ini dengan tulus, penulis 

mengucapkan terima kasih kepada: 

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

yang telah memberikan kesempatan studi kepada penulis di Kampus Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, M.Hum., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

yang telah memberikan kemudahan dalam pelaksanaan skripsi. 

3. Bapak Muhamad Afandi, M.Pd., Ketua Prodi PGSD yang telah memberikan masukan 

dalam pelaksanaan skripsi dan sebagai Dosen Pembimbing I yang memberikan arahan 

dalam penyempurnaan skripsi. 

4. Bu Sari Yustiana, M.Pd. Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, 

arahan dan saran kepada penulis selama penyusunan skripsi. 

5. Bapak Sunaryo, S.Pd, Kepala SD Negeri Kertasinduyasa 02 yang telah memberikan 

izin penelitian untuk skripsi. 
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6. Ibu Tati Suparti A.Ma.Pd, Guru Kelas IV yang telah memberikan waktu dan 

kesempatan kepada penulis melaksanakan penelitian untuk skripsi. 

7. Bapak dan Ibu guru serta siswa SD Negeri Kertasinduyasa 02 atas segala bantuan yang 

diberikan. 

8. Ayah dan Ibu yang selalu memberikan semangat, baik secara moril maupun materiil. 

9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu. 

Sebagai makhluk Tuhan yang tidak dapat dikatakan sempurna, diyakini masih 

banyak memiliki kekurangan. Demikian halnya dengan skripsi ini sudah tentu terdapat 

banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan 

saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

sebagaimana mestinya. Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita memulangkan segala urusan. 

 

Semarang, 9 September 2016 

Penulis 

 

Oktiaga Bima Likhinanda 

 


