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PERNYATAAN 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "PENERAPAN 

STRATEGI  EVERYONE IS A TEACHER HERE  UNTUK 

MENINGKATKAN PARTISIPASI SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

IPS (Penelitian Tindakan Kelas di Kelas VIII-B SMP Kartika XIX-2 

Bandung)" ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya 

tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai 

dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, 

saya siap menanggung risiko/sanksi apabila di kemudian hari ditemukan adanya 

pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya 

saya ini. 
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sangat diharapkan sebagai bahan masukan untuk memperbaiki penulisan karya 
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keinginannya. Terimakasih banyak Umi, kau segalanya bagiku, semoga 

panjang umur dan sehat selalu. Terimakasih juga penulis tujukan kepada 
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