
 
 

KATA PENGANTAR 

Syukur Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah, 

SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang atas segala rahmat yang telah diberikan 

kepada penulis sehingga tesis yang berjudul “Pengaruh Strategi Pembelajaran 

Mnemonic dan Kreativitas terhadap Kemampuan Mengingat Mahasiswa Fakultas 

Psikologi USU di Medan” ini dapat diselesaikan.  

Dalam proses penulisan tesis ini penulis tidak lepas dari kendala  dan 

tantangan namun berkat arahan, dorongan dan dukungan dari berbagai pihak maka 

penulis dapat menyelesaikan proposal tesis ini. Oleh karena itu, penulis 

mengucapkan terima kasih setulusnya kepada semua pihak yang telah membantu 

terwujudnya karya ini. 

Penulis mengungkapkan rasa terima kasih kepada Direktur Pascasarjana 

Universitas Negeri Medan : Prof. Dr. Abdul Muin Sibuea, M.Pd., Asisten 

Direktur I : Dr. Arif Rahman, M.Pd., Asisten Direktur II : Prof. Dr. Sahat Siagian, 

M.Pd., Ketua Program Studi Teknologi Pendidikan : Prof. Dr. Harun Sitompul, 

M.Pd, dan Sekretaris Program Studi Teknologi Pendidikan : Dr. R. Mursid, M.Pd 

beserta Asrul sebagai tata usaha di kantor Program Studi Teknologi Pendidikan 

atas segala bantuan dan kemudahan akademik maupun administratif kepada 

penulis selama menempuh pendidikan hingga proposal ini berhasil diselesaikan. 

Penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. 

Abdul Muin Sibuea, M.Pd dan Prof. Dr. Abdul Munir, M.Pd yang telah dengan 

penuh kesabaran dan perhatian membimbing, mengarahkan, menyemangati, 

memberi masukan  serta memperluas cakrawala penulis hingga proposal tesis ini 



 
 

 
 

 

dapat diselesaikan. Peneliti pun turut mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada Prof. Dr. Harun Sitompul, M.Pd, Prof. Dr. Julaga Situmorang, 

M.Pd dan Prof. Dr. Asih Menanti, M.S, S.Psi selaku narasumber seminar proposal 

sekaligus selaku dosen penguji tesis yang telah memberikan masukan dan sara-

saran perbaikan yang luar biasa membangun dan inspiratif.  

Tesis ini tidak akan pernah terwujud tanpa adanya dukungan penuh dari 

keluarga tercinta. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada mama dan papa tercinta di Yogyakarta, H. Ir. Djumadi dan Hj. Yusmida, 

yang telah senantiasa mendoakan dan menyemangati penulis tiada hentinya. 

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada suami tercinta, 

Miswar Batubara, SKM,M.Kes., beserta anak-anakku tercinta, Daffa, Farrel dan 

Adly. Terima kasih atas pengertian, dukungan, semangat dan perhatiannya kepada 

mama selama ini.  

Penulis juga mengucapakan terima kasih kepada Dekan Fakultas Psikologi 

USU : Prof. Dr. Irmawati, M.Si, psikolog beserta jajaran dekanatnya yang telah 

memberikan dukungan, kemudahan dan bantuan yang tak terhingga dalam seluruh 

proses penyelesaian proposal tesis ini termasuk dalam kesediaan untuk menjadi 

tempat penelitian, kemudahan akses data-data akademik yang dibutuhkan untuk 

latar belakang penelitian maupun hal-hal lain yang terkai baik secara langsung 

maupun tidak langsung dengan rencana penelitian yang akan dilakukan.  

Tidak lupa, penulis menucapkan terima kasih yang tulus kepada seluruh 

rekan-rekan sejawat di Fakultas Psikologi USU terutama keluarga di departemen 

umum eksperimen dan departemen pendidikan yang telah mendukung penuh. 



 
 

 
 

 

Kepada seluruh mahasiswa  di Universitas Sumatera Utara khususnya mahasiswa 

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik jurusan Kesejahteraan Sosial, Sosiologi dan 

Komunikasi, Fakultas MIPA Jurusan Matematika serta Fakultas Psikologi yang 

telah berkenan membantu penulis dalam melakukan survei lapangan terkait 

permasalahan akademik di lingkungan mahasiswa. Selain itu, peneliti 

mengucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa angkatan 2014 yang telah 

bersedia menjadi subjek penelitian dan membantu penelitiannya ini hingga akhir. 

Terima kasih atas waktu, kerjasama dan informasi berharga yang ananda berikan 

untuk penelitian tesis ini. 

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

tidak dapat disebutkan satu persatu  yang telah membantu terwujudnya proposal 

tesis ini. Besar harapan penulis bahwa karya yang jauh dari sempurna ini dapat 

bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. 

Medan, 23 Desember 2014 

Penulis, 

 

 

Ika Sari Dewi 
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