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RIWAYAT HIDUP 

 

 

 Penulis dilahirkan di Teluk Betung, 12 Maret 1989 sebagai anak ke-2 

dari pasangan bapak Purwantoro dan ibu Sri Supriyati yang diberi nama Doddy 

Kurniawan. Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 01 Medasari Kecamatan Rawajitu 

Selatan Kabupaten Tulang Bawang diselesaikan tahun 2002. Sekolah Menengah 

Pertama di SMP N 1 Padang Cermin Kabupaten Pesawaran diselesaikan tahun 

2004, dan Sekolah Menengah Atas di SMA N 1 Padang Cermin Kecamatan 

Padang Cermin Kabupaten Pesawaran diselesaikan tahun 2007. Tahun 2007 

penulis terdaftar sebagai mahasiswa program studi S-I Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar (PGSD)  Jurusan Ilmu Pendidkan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Lampung. 

 Selama menjadi pelajar, penulis sejak SD sampai SMA meraih prestasi 

mendapat peringkat ke-2 (peringkat lima besar) dan aktif dalam organisasi 

sekolah seperti Pramuka, PMR dan OSIS. Kegemaran dan bakat organisasi 

didapat sejak SMP berlanjut sampai bangku perkuliahan penulis pernah menjabat 

sebagai WAKAHIMA periode 2009-2010, serta hobi berpetualang, membaca 

buku, dan olahraga. 

 Selain hobi membaca, penulis juga hobi menulis puisi, cerpen, dan 

pantun hingga sekarang. Pada tahun 2007-2011 penulis melaksanakan Program 

Pengenalan Proses Pembelajaran Kompetensi Akademik (P4KA) di SDN 4 Metro 



 

 

Pusat. Pada tahun 2011 penulis melakukan penelitian di SDN 4 Metro Pusat untuk 

menyusun skripsi sebagai tugas akhir akademik. 

 

 

 

 

 

MOTTO 

 

 

 

’’ Kebaikan itu memberi cahaya dalam hati, dan melahirkan kekuatan bagi 
tubuh. Adapun keburukan akan menggelapkan hati, melemahkan tubuh dan 

mempengaruhi rejeki.’’  
(Hasan Al-Bashri). 

 
’’Fokus pada satu keinginan memungkinkan pencapaian banyak keinginan, 
dalam hidup ini mari kita jalani dengan D.U.I.T  (Do’a, Usaha, Ikhtiar dan 

Tawakkal) serta kita harus berusaha agar dapat hidup sederhana, namun 
dampaknya tidak sederhana’’ 

( Doddy Kurniawan ). 
 

’’ Barang siapa yang menasehati saudaranya dengan perilakunya (kepribadian) 
maka dialah pemberi petunjuk yang sesungguhnya’’ 

(Imam Syafi’i) 
 

’’ ...Jadikanlah Sabar dan Sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah 
beserta orang-orang yang sabar’’ 

(Q.S. Al-Baqarah: 153) 
 

Bersyukurlah: ’’ dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam 
keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, 

penglihatan, dan hati, agar kamu bersyukur’’ ( Q.S. An-Nahl [16]: 78) 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

 

Saya persembahkan karya saya ini untuk: 

 

 Orang Tua saya, bapak Purwantoro dan ibu Sri Supriyati yang selalu 

menyayangi anaknya berusaha dan mendo’akan agar anaknya menjadi anak 

yang sukses anak yang shaleh berguna bagi agama, keluarga, bangsa dan 

negara. Orangtua selalu memberi dukungan baik moral, moril dan materil serta 

motivasi, guna anaknya berjuang menggapai cita-cita. Terima kasih saya 

ucapkan tak sanggup saya untuk membalasnya. Semoga Allah SWT selalu 

memberikan kesehatan jasmani dan rohani dimudahkan dalam segala urusan 

dan sukses selalu kepada bapak dan ibu, amien.  

 

 Paman saya, yang akrap dipanggil om Agus Santosa beliau adalah paman yang 

terbaik didunia ini menurut saya, sudah saya anggap seperti orangtua saya 

sendiri jika tidak ada beliau mungkin saya tidak akan pernah merasakan duduk 

dibangku perkuliahan sebab beliau yang selalu mengajarkan untuk disiplin 

dalam segala hal, mendidik dan mengarahkan saya pada hal yang positif. 

Paman yang selalu memberi dukungan baik moral, moril dan materil serta 

motivasi, guna keponakannya berjuang menggapai cita-cita. Terima kasih atas 

dukungan dan doanya selama ini sehingga saya bisa seperti sekarang ini. 

Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan jasmani dan rohani 

dimudahkan dalam segala urusan dan sukses selalu kepada om Agus, amien. 

 

 Saudara kandung saya, mas Anang Mahesa Saputra menjadi motivasi dan 

semangat tersendiri buat saya untuk meraih hari esok yang cerah. Semoga 

Allah SWT selalu memberikan kesehatan jasmani dan rohani dimudahkan 

dalam segala urusan dan sukses selalu buat mas Anang, amien. 

 

 Sahabat-sahabatku di Fakultas Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan, Fakultas Hukum, Fakultas Kedokteran Unila, yang tidak bisa 

disebutkan namanya satu-persatu terima kasih buat dukungan dan doanya. 

 

 Kekasihku ” Nduk ’V’ ” yang selalu mengingatkan dan menasehati Mamas 

untuk selalu terus berdoa, berusaha, Ikhtiar dan Tawakal berjuang dan pantang 

menyerah menggapai cita-cita serta  mendekatkan diri kepada Allah SWT, 

terima kasih Ndukku  atas semua dukungan dan doanya. 

 

 Kawan-kawan satu angkatan, senasib dan seperjuangan. Semoga perjuangan 

dan kerja keras yang kita lakukan membuahkan hasil yang baik, good luck, 

amien. 

 

 Almamater tercinta Universitas Lampung. 



 

 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Atas berkenan-Nya pula penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul ”Meningkatkan Aktivitas dan 

Hasil Belajar Siswa Melalui Metode Diskusi Terbimbing dalam Pembelajaran 

PKn Kelas VA SDN 4 Metro Pusat” adalah salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Lampung. 

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang 

terhormat:  

1. Bapak Dr. Bujang Rahman, M.Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Lampung; 

2. Bapak Drs. Baharuddin Risyak, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung; 

3. Bapak Dr. Hi. Darsono, M.Pd selaku Ketua Program Studi Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar dan selaku Pembahas yang tajam analisisnya dan luwes 

bahasanya, yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang luar biasa 

untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini; 

4. Ibu Dra. Asmaul Khair, M.Pd., selaku Ketua PGSD UPP Metro dan juga 

pembimbing I yang selalu memberikan kepercayan penuh kepada kami, 

khususnya kepada penulis, semoga sampai kapanpun kepercayan itu akan 



 

 

selalu penulis jaga. Pada kesempatan ini beliau juga sebagai Pembimbing satu 

dalam penulisan skripsi ini, yang selalu mencurahkan waktu demi kelancaran 

mahasiswanya, baik di kampus maupun di rumah; 

5. Bapak Drs. Rapani, M.Pd., selaku Pembimbing II yang telah memberikan 

bimbingan, saran dan kritik yang bersifat membangun dalam proses 

penyelesaian skripsi ini;  

6. Bapak dan ibu Dosen, Staf dan Karyawan PGSD FKIP UNILA yang penuh 

rasa kekeluargaan, baik ketika berada dikampus maupun ketika berada di luar 

kampus. Walaupun satu persatu tidak penulis sebutkan namanya, namun akan 

selalu tersimpan di hati dan pikiran penulis; 

7. Ibu Hj. Widarsih, S.Pd., selaku Kepala SDN 4 Metro Pusat yang telah 

memberikan izin kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian pada lembaga 

yang dipimpinnya, serta dewan guru yang selalu bersikap penuh ramah-tamah 

dan kekeluargaan; 

8. Ibu Yuliana, S.Pd, salah satu guru SDN 4 Metro Pusat sebagai teman sejawat 

yang telah banyak membantu peneliti dalam memberikan informasi untuk 

menerapkan pembelajaran metode diskusi terbimbing yang dilaksanakan di 

SDN 4 Metro Pusat; 

9. Siswa/i kelas VA SDN 4 Metro Pusat yang dapat bekerjasama dengan baik 

selama pembelajaran berlangsung. Semoga bermanfaat buat kalian semua, 

sayang; 

10. Rekan-rekan seperjuangan dalam menempuh pendidikan yang terkadang kita 

rasakan sangat sulit ketika harapan dan kenyataan terjadi kesenjangan, tetapi 

semoga kita tidak larut dalam kesedihan, semangat kawan ! perjalanan masih 



 

 

panjang, semoga kita menemukan titik terang yang membawa perubahan nasib 

dalam mengarungi kehidupan mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya, 

kebahagiaan dunia akhirat, Amien; 

11. Semua pihak yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam penulisan 

skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Semoga 

segala motivasi dan bantuan, bimbingan dan saran yang telah diberikan 

menjadi amal kebaikan dan mendapat balasan dari Allah SWT, Amien. 

 

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini mungkin masih jauh dari 

kesempurnaan, akan tetapi harapannya semoga skripsi ini dapat berguna dan 

bermanfaat bagi kita semua, Amien. 

 

 

Metro, 15 November 2011 

Penulis, 

 

 

Doddy Kurniawan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


