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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO 

                               
                                                          

Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 

 

(AlMujadalah ayat 11) 

 

 

Segala sesuatu tidak mungkin dapat diraih apabila kita tidak bersungguh-

sungguh dan berusaha, jangan berhenti berharap karena Allah lebih tahu saat 

yang tepat mengabulkan permintaanmu. Banyak orang yang mengawali hidupnya 

dengan keluhan, tetapi biarlah kamu mengawali hidup dengan ucapan syukur. 

Senyumlah walau sedang kecewa karena Allah tahu apa yang terbaik untuk 

hamba-Nya.  

 

(Penulis) 

 

 

PERSEMBAHAN 

 Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya yang 

telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran untukku dalam mengerjakan 

skripsi ini. Aku persembahkan cinta yang tulus dan sayangku kepada: 

 

1. Kedua orangtua Ibu Churiyah, S.Pd,SD yang selalu mendoakan serta 

membimbingku dari lahir hingga sekarang, serta Bapak Sholikhan yang 

selalu mendukungku dalam meraih mimpi untuk terus menuntut ilmu 

setingi-tingginya. 

 

2. Kedua kakakku yang selalu menasihatiku serta memotivasi secara terus 

menerus yaitu Muhammad Anif Farizi, S.Pd.I, Muhammad Imam 

Muttaqin serta adikku Aliya Rahmawati. 

 

3. Sahabat dan teman-temanku ummi Vivin, mimih Riya, kakak Fuad, Ika 

dan Siska yang selalu memberi semangat dan selalu aku repotkan untuk 

melengkapi skripsi ini. 

 

4. Muhammad Nur Aries yang selalu mensupport dan mendoakanku dalam 

penyusunan skripsi ini. 
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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT,yang 

telah melimpahkan nikmat-Nya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul “Peningkatan Kejujuran Dan Prestasi Belajar IPS Materi 

Perkembangan Teknologi Melalui Model Pembelajaran Scramble di Kelas IV 

SDN Karangasem 01”. Tak lupa sholawat serta salam saya haturkan kehadirat 

nabiyullah Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumul 

kiamah amin.  

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat banyak mendapat 

masukan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung demi 

penyempurnaan tulisan ini. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih 

kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan tersebut, 

terutama kepada. 

1. H. Anis Malik Thaha, Ph.D, Rektor Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang. 

2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.,Akt.M.Hum, selaku Dekan FakultasKeguruan 

dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Muhammad Afandi, S.Pd, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar dan dosen pembimbing I, yang dengan sabar dan memberikan 

bimbingan dan arahan yang berharga. 

4. Yulina Ismiyanti, S.Pd, M.Pd., Dosen Pembimbing II, yang dengan sabar 

memberikan bimbingan dan arahan yang berharga. 



viii 
 

5. Sulastri, S.Pd, Kepala SDN Karangasem 01 Sayung Demak, yang telah 

memberikan ijin untuk mengadakan penelitian. 

6. Tanti Sri Hariyati, S.Pd,  guru kelas IV SDN Karangasem 01 Sayung Demak, 

yang telah membantu dan bersedia menjadi guru kolaborasi dalam penelitian. 

7. seluruh guru dan karyawan serta siswa SDN Karangasem 01 Sayung Demak 

yang telah membantu pelaksanaan penelitian. 

8. Orangtua yang telah mendukung saya baik secara mental maupun material. 

9. Teman-teman yang telah banyak mendukung saya, sehingga saya dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi,yang tidak 

dapat disebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari dalam skripsi ini masih terdapat  kesalahan dan 

kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran dari para pembaca sangat diharapkan. 

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat kepada para pembaca yang 

budiman. 

Terimakasih. 

 

Semarang, 13 Agustus 2016 

Peneliti, 

 

 

 


