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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto
“

”

Rasululloh Bersabda :
“Barangsiapa yang menapaki suatu jalan dalam rangka mencari ilmu maka Allah
akan memudahkan baginya jalan ke Surga. [ H.R. Ibnu Majah & Abu Dawud ]

“Orang yang bersungguh-sunnguh pasti akan di mudahkan segala urusannya,
allah tidak akan memeberi ujian berat kepada hambanya diluar batas
kemampuannya. Berfikir positif selalu ada jalan kemudahan dibalik rintangan
yang ada didepan mata allah maha adil”(Penulis)
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Persembahan
Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan,
kesehatan dan kesabaran untukku, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini
dengan baik. Saya persembahkan cinta yang tulus dan sayangku kepada:
1. Kedua orangtua Bapak Gufron dan Ibu Mifrokhatun yang selalu mencurahkan
kasih sayang dan limpahan doa yang tak terhingga dan selalu memberikan
yang terbaik kepadaku, serta selalu mendukungku dalam keadaan apapun
dalam meraih mimpi untuk terus menuntut ilmu setingi-tingginya.
2. Kakak saya Lina Futuhatul Ilahiyah dan Kedua AdikkuArin Ni‟amah Kholidah
dan Muhammad Harisuddin Hilmyyang selalu memberikan keceriaan dalam
hidupku, tiada yang paling mengharukan saat berkumpul bersama kalian,
walaupun saling bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna yang tak akan
bisa tergantikan, terimakasih atas semangat dan dukungannya kepadaku.
3. Dosen pembimbing tugas akhirku Ibu Sari Yustiana, M.Pd. dan Bapak
Muhamad Afandi, S.Pd.,M.Pd. terimakasih banyak atas bantuan dan kesabaran
dari bapak dan ibu karena saya sudah dibantu selama ini, sudah dinasehati,dan
sudah diajari.
4. Seluruh dosen FKIP/PGSD Unissula terimakasih banyak untuk semua ilmu,
didikan dan pengalaman yang sangat berarti yang telah kalian berikan kepada
kami.

5. Teman-teman PGSD angkatan 2012 senasib, seperjuangan, dan
sepenanggungan, terimakasih atas gelak tawa dan solidaritas yang luar biasa
sehingga membuat hari-hari semasa kuliah lebih berarti.
6. Semua pihak yang sudah membantu selama penyelesaian skripsi ini.
7. Dan yang terakhir untuk ALMAMATER kebanggaanku.
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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dengan segala
limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulisan Skripsi
dengan judul “Peningkatan Disiplin dan Prestasi Belajar Pkn Melalui
Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Kelas IV SDN 1 Kaliombo” 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. H. Anis Malik Thoha, Lc., MA., Ph.D, Rektor Universitas Islam Sultan Agung
yang telah memberikan kesempatan studi kepada penulis di Universitas Islam
Sultan Agung.
2. Bapak Imam Kusmaryono, S.Pd., M.Pdselaku PJS Dekan Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan yang telah memberikan kemudahan dalam pelaksanaan
skripsi.
3. Bapak Muhamad Afandi, S.Pd., M.Pd, Ketua Prodi PGSD serta Dosen
Pembimbing I yang telah memberikan masukan dan arahan dalam pembuatan
Skripsi.
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4. Bu Sari Yustiana,M.Pd, Dosen Pembimbing II yang telah memberikan
bimbingan, arahan, dan saran kepada penulis selama penyusunan Skripsi.
5. Bapak Giri Raharjo,S.Pd,SD selaku Kepala SDN 1Kaliombo yang telah
memberikan izin penelitian.
6. Bapak dan Ibu guru serta siswa SDN1 Kaliombo atas segala bantuan yang
diberikan.
7. Ayah dan Ibu yang telah mendukung kami, baik secara moril maupun materil.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan proposal penelitian
skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
Sebagai makhluk Tuhan yang tidak dapat dikatakan sempurna, diyakini masih
banyak memiliki kekurangan. Demikian juga 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 jualah kita memulangkan segala urusan.

Semarang, 03Maret 2017

Penulis
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