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PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI DAN BEBAS 

PLAGIARIS ME 

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul 

Penerapan Metode Demonstrasi dengan Menggunakan Media Flashcard 

untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Tegak Bersambung Pada 

Siswa Kelas II Sekolah Dasar Menyatakan dengan sebenarnya bahwa 

penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan 

pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun 

kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari Skripsi ini. Jika terdapat 

karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Demikian 

pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian 

hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, 

maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar 

yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan 

peraturan yang berlaku di Universitas Pendidikan Indonesia. Demikian 

pernyataan ini saya buat dalam  keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak 

manapun. 
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