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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul “Peningkatan 

Kemampuan Membaca Pemahaman Pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

Melalui Metode DeDisCerTa” yang saya susun sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar 

sarjana dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu 

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

sendiri. 

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang Saya kutip dari 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, Mei 2020 

Yang Membuat Pernyataan,  

 

 

Mega Aprilia 



 

119 
 

PERSEMBAHAN 

Karya tulis ini penulis persembahkan kepada: 

 

Bapak Harun, terima kasih Bapak telah percaya kepada anak kedua perempuanmu ini untuk 

mengejar cita-citanya mendapati gelar Sarjana Pendidikan. 

 

Ibu Eneng, terima kasih Ibu yang selalu ada untuk mendengarkan segala cerita dan perjalanan 

mengejar mimpi anak kedua perempuanmu. 

 

Kedua Kakak saya, Teh Harum Siti Puspitasari dan Aa Iguh, terima kasih untuk dukungan 

material dan nonmaterial yang selama ini diberikan. Semoga keluarga kecil yang sudah 

dibangun akan selalu bahagia. 

 

Kedua Adik saya, Santy Tahismasari dan Muhammad Raihan Fadilah, yang selalu 

memberikan support untuk teteh. Kalian harus bisa melebihi kakak perempuanmu ini. 

 

Keluarga besar di desa Gunung Putri dan desa Pamijahan Leuwiliang Bogor, terima kasih 

atas doa dan dukungannya. 
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KATA PENGANTAR 

Segala puji dan syukur kita panjat kan kehadiran Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, nikmat, dan hidayahnya kepada kita semua sehingga peneliti 

dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, sholawat dan salam semoga tercurah 

limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang diutus Allah SWT sebagai Rahmatan 

lil alamin. 

Skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

sarjana pada Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dalam penyusunan skripsi ini, 

peneliti mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Oleh karena itu peneliti menyampaikan terima kasih kepada :  

1. Bapak Dr. H. Martin Roestamy, S.H, M.H. selaku Ketua Pembina Yayasan 

PSPIAI, yang telah mengizinkan dan mendoakan kami untuk melakukan 

penelitian ini. 

2. Ibu Hj. R. Siti Pupu Fauziah, S.Pd.I, M.Pd.I. selaku Ketua Umum Yayasan 

PSPIAI, yang telah mengizinkan dan mendoakan kami untuk melakukan 

penelitian ini. 

3. Bapak Dr. Ir. Dede Kardaya, M.Si. selaku Rektor Universitas Djuanda Bogor, 

yang telah mengizinkan dan mendoakan kami untuk melakukan kegiatan 

penelitian ini. 

4. Ibu Zahra Khusnul Latifah, M.Pd.I. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Djuanda Bogor, dan Seluruh Wakil Dekan Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Djuanda Bogor yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu. 

5. Ibu Dr. Helmia Tasti Adri, M.Pd.Si. selaku ketua Program Studi Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar, yang telah menyetujui permohonan penyusunan skripsi. 



 

119 
 

6. Almarhum Bapak Drs. Omon Abdurakhman, M.Pd.I. selaku Dosen Pembimbing 

Utama, yang telah membimbing dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. 

Semoga almarhum khusnul khotimah dan ditempatkan di surganya Allah. Amin 

7. Ibu Fauziatul Hamamy, S.Pd., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Pendamping, 

yang telah membimbing dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. 

8. Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang telah membekali ilmu 

kepada peneliti selama masa perkuliahan. 

9. Staf dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang 

telah berkontribusi selama mulainya penelitian ini. 

10. R. Muhammad Hasan, S.Pd. selaku selaku Kepala Sekolah SDIT ASY-SYIFA 

QOLBU, yang telah memberi ijin penelitian kepada peneliti hingga skripsi ini 

selesai tepat waktu. 

11.  Bapak Indra Hermawan, S.Pd. selaku wali kelas IV-A dan Dewan Guru dan Staff 

SDIT ASY-SYIFA QOLBU, yang telah membantu saya memberikan motivasi 

dan dorongan selama kegiatan penelitian berlangsung. 

12. Peserta didik SDIT ASY-SYIFA QOLBU angkatan 2019/2020, yang telah 

memberikan dukungan dan membantu dalam kelancaran penelitian skripsi ini. 

13. Kedua orang tua saya yang selama ini memberikan semangat moril, dan material 

selama hidup saya hingga saat ini dalam pendidikan. 

14. Keluarga besar PGSD D 2016 dan sahabat juga rekan seperjuangan mahasiswa S1 

PGSD FKIP Universitas Djuanda Bogor Tahun Akademik 2019/2020, yang telah 

memberi semangat dan dukungan yang tiada henti. 

15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah ikut membantu 

selama penyusunan laporan ini. 
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Peneliti menyadari bahwa penulisan laporan penelitian ini belumlah sempurna. 

Untuk itu, saran dan kritik dari berbagai pihak sangat peneliti harapkan. Atas saran 

dan kritiknya, peneliti ucapkan terima kasih. Semoga laporan penelitian ini mewakili 

kegiatan penelitian peneliti yang telah berjalan dengan baik. 

 

Bogor,  Februari 2020 

 

 

Mega Aprilia 

 


