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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 
Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul 

“Technological Pedagogical Content Knowledge Guru di SD Amaliah Bogor” 

yang saya susun sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dari Program 

Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidian 

(FKIP) Universitas Djuanda Bogor adalah merupakan hasil karya ilmiah saya 

sendiri. 

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang Saya kutip 

dari karya orang lain telah saya tuliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan 

norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. 

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan 

hasil kerja Saya sendiri atau plagiat dalam bagian-bagian tertentu, Saya bersedia 

menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang Saya sandang dan sanksi-sanksi 

lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
Bogor, Juni 2020 

Yang Membuat Pernyataan 
 

Wahyu Eka Febriati 
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dengan baik dan lancar, dan Skripsi ini saya persembahkan untuk: 

Ibu Sri Haryanti dan Bapak Sularno selaku orang tua yang selalu mendoakan ku 

atas segala keinginan dan cita-citaku sampai saat ini serta yang telah memberikan 

kepercayaan dan dukungan kepada ku untuk bisa menempuh jenjang pendidikan 

Strata 1. 
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dihidupku. 
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membutuhkan solusi. 
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MOTTO 

 
 

Innalloha ma’ashshoobiriin 

“Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar” 

_Q.S. Al Baqarah:153_ 

 
 

~Kegagalan tidak akan pernah mengalahkan keinginan kuat untuk 

mencapai kesuksesan~ 

 
_Og Mandino_ 
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karena itu, penulis mengharapkan adanya masukan, baik saran maupun kritik yang 
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