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PERNYATAAN KEASLIAN 

 

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul 

“PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN INSIDE OUTSIDE 

CIRCLE BERASOSIASI PENDEKATAN KONTEKSTUALTERHADAP 

PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS IV DALAM ASPEK KOGNITIF PADA 

MATA PELAJARAN PKN DI SD NEGERI CIKUDA 01” yang saya susun 

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

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 penilisan ilmiah. 

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini 

bukan hasil kerja saya sendiri atau plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya 

bersedia menerima sangsi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan 

sangsi-sangsi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 

 

Bogor,    Mei 2020 

Yang membuat pernyataan,  

 

 

Irwanto 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

Motto 

“Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu”. 

(Q.S Ali „Imran [3] : 160) 

“Jangan melihat persoalan dari setiap jawaban, tetapi lihatlah jawaban dari setiap 

persoalan”. (M. Sobri Sutikno) 

Karena di setiap proses ada pembelajaran. Jika dipercepat, Allah ingin kita 

bersyukur. Jika diperlambat, Allah ingin kita bersabar (Lisda Talib) 

Persembahan 

Sujud syukurku kusembahkan kepadaMu ya Allah, Tuhan Yang Maha Agung dan 

Maha Tinggi. Atas takdirmu aku bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu dan 

bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa 

depanku, dalam meraih cita-citaku. Dengan ini kupersembahkan skripsi ini untuk 

Bapak (M S) dan Mamah (S) yang sudah memberikan kasih sayang yang 

berlimpah dari mulai ku lahir sampai sebesar ini. Terima kasih atas limpahan doa 

yang tak berkesudahan serta segala hal yang terbaik yang telah kalian lakukan, 

serta sahabatku tersayang dan terbaik. 

Teman-teman yang sama-sama berjuang, saling memberikan dorongan dan 

motivasi. Teman-teman seperjuangan kelas A dan D PGSD 2016. Serta semua 

pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Terima kasihku yang tak terhingga untuk Dosen-Dosenku, terutama kepada dosen 

pembimbing I (Dr. Syamsuddin Ali Nasution, MA) dan dosen pembimbing II 

(Afridha Sesrita, S.Pd, M.Pd), yang dengan sabar membimbing dari awal hingga 

terselesainya skripsi ini. 

ALMAMATERKU TERCINTA 

TEMPAT MENIMBA ILMU 
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