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PERNYATAAN 

 

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Bimbingan Pribadi 

untuk Meningkatkan Regulasi Diri Peserta Didik” (Studi Deskriptif di Kelas VIII 

SMP Pasundan 3 Bandung Tahun Ajaran 2016/2017) ini beserta isinya adalah 

benar-benar karya penulis sendiri. Penulis tidak melakukan penjiplakan atau 

pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etikan keilmuan. Atas 

pernyataan ini, penulis siap menanggung resiko atau sanksi apabila dikemudian 

hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan dalam karya atau ada klaim 

dari pihak lain atas keaslian karya penulis ini. 
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