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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

 

الّسِكْينَةَ َواْلَوقَا َر َوتََواَضعُْوا ِلَمْن تَتَعَلُّمواَن ِمْنهتَعَلُّمواالِعْلَم َوتَعَلُّمْوا ِلْلِعْلِم   

Artinya : 

"Belajarlah kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan serta rendah 

hatilah pada orang yang kamu belajar darinya" (HR.At-Tabran). 

 
2.  “Bila kamu tak tahan lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung 

perihnya kebodohan“ (Imam syafi’i). 

3.  “Jangan merasa sia-sia pada kesusungguhan yang sudah kita lakukan, 

yakinlah bahwa usaha tidak akan menghianati hasil” (Rini Widayanti) 

 

PERSEMBAHAN 

Tulisan karya ini kupesembahkan kepada: 

Bapak dan Ibuku tercinta (Sujadi dan Tianah), 

keluargaku, orang tersayang dan teman-temanku 

yang Selalu memberikan dorongan dan motivasi 

Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

 

 

 

1. 
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KATA PENGANTAR 

 

 Bismillahirrohmanirohim Alhamdulilahhirobbil’alamin, Puji syukur hanya 

ke-Hadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita 

karena atas Rahmat dan Bimbingan-Nya sehingga penyusunan skripsi dengan 

judul “ Peningkatan Tanggung Jawab dan Prestasi Belajar IPS melalui Model 

Treasure Hunt Berbantuan Media Visual Di Kelas V SDN Sembungharjo 02” 

dapat terselesaikan.  

Dalam penyusunan proposal penelitian ini, penulis banyak mendapat 

bimbingan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung, sehingga 

dalam kesempatam ini penulis sampaikan terima kasih kepada: 

1. 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. 

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

sekaligus Dosen pembimbing I yang banyak memberikan bimbingan dan 

pengarahan. 

3. Andarini Permata C, S.Pd.,M.Pd selaku Dosen pembimbing II yang banyak 

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran guna memberikan bimbingan dan 

pengarahan pada Peulis. 

4. Sholehah, S.Pd, selaku guru kelas VB SD Negeri Sembungharjo 02 yang 

membantu penulis melakukan bimbingan, pengarahan dan memberikan 

motivasi dengan ikhlas dan sabar. 
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5. Segenap keluarga yang telah membantu penulis dalam segala hal yang 

diperlukan penulis selama ini. 

6. 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 penelitian ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis 

berharap kritik dan saran dari para pembaca untuk melengkapi dan memperbaiki 

proposal penelitian ini dikemudian hari. 

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita tawakal dan memohon hidahnya dan 

inayah-Nya. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi 

semua pihak. 

  Semarang,  Maret 2017 

  Penyusun  

 

 

  Rini Widayanti 

  34301300390 

 

 

 

 


