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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 MOTTO 

1. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka kerjakanlah suatu urusan 

dengan sungguh-sungguh hanya kepada Allah-lah kamu berharap. (QS. Al - Inshirah 

: 6-8) 

2. “Barang siapa menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan 

memudahkan baginya jalan menuju surga. (HR. Muslim) 

3. “Jenius adalah 1% inspirasi dan 99% keringat. Tidak ada yang dapat menggantikan 

kerja keras. Keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika kesempatan bertemu 

dengan kesiapan. 

 PERSEMBAHAN 

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, skripsi ini 

kupersembahkan kepada: 

1. Ayah dan Bundaku tercinta yang telah memberikan kasih 

sayang yang tulus, do’a, dukungan dan bimbingan yang tidak 

pernah ada hentinya kepada diriku. 

2. Kakakku dan keluarga besarku yang selalu mendoakan dan 

memberikan motivasi untuk selalu berjuang. 

3. Sahabat-sahabatku yang senantiasa memberikan semangat dan 

motivasi dalam mengerjakan skripsi. 

4. Rekan-rekanku seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu 

persatu yang telah membantu hingga skripsi ini dapat 

terselesaikan tepat pada waktunya, dan 

5. Almamaterku tercinta. 
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Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dengan segala 

limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-nya sehingga penulisan skripsi ini  

dengan judul “Upaya Meningkatkan Rasa Ingin Tahu dan Prestasi Belajar IPA 

dengan Model Quantum Learning Pada Kelas IV SDN 3 Kandangrejo” ini dapat 
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Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Murrabi awal kita 

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 saya 

sampaikan terima kasih kepada: 

1. Prof. Dr. Gunarto, M.Hum, Dekan Fakultas Keguruan dan I l m u   
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kemudahan dalam penyusunan skripsi ini. 
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memberikan masukan dan arahan dalam penyusunan skripsi  ini.   

3. Rida Fironika KD, M.Pd,  Dosen Pembimbing I yang telah memberikan 

masukan dan arahan dalam penyempurnaan skripsi ini. 

4. Erna Noviyanti, M.Pd, Dosen Pembimbing II yang telah memberikan 

bimbingan arahan dan sarana kepada penulis selama penyusunan skripsi.  
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diberikan. 

6. Segenap keluarga yang telah membantu penulis dalam segala hal yang 
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7. Semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi ini 

yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu atas kerja sama serta dukungannya 

selama penyusunan laporan ini. 

Kami menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, 
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