
 
 

ABSTRAK 

Berthalia Fanny Aritonang, Nim 109351005, “Meningkatkan Kemandirian 
Belajar Melalui Self Regulation Bagi Mahasiswa Semester II Jurusan PGSD 
Fakultas Ilmu Pendidikan UNIMED T.A 2013/2014”. Skripsi Jurusan 
Pendidikan Psikologi Dan Bimbingan. Program Studi Bimbingan Dan 
Konseling. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Medan 2013.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Apakah dengan self 

regulation dapat meningkatkan kemandirian belajar mahasiswa semester II 
jurusan PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan UNIMED T.A 2013/2014. Tujuan 
penelitian ini untuk meningkatkan kemandirian melalui self regulation pada 
mahasiswa semester II Jurusan PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan UNIMED 
2013/2014. Subjek penelitian setelah dilakukan AUMPTSDL adalah 44 
mahasiswa dan 12 orang yang mengalami masalah keterampilan belajar yaitu 
maslah kemandirian dalam belajar. Penelitian ini diadakan dengan 2 siklus, 
dimana pada siklus 1 diadakan 3 kali pertemuan dan siklus 2 ada 2 kali pertemuan 
dengan menggunakan konten dengan strategi BMB3 

Hasil penelitian menunjukkan dalam meningkatkan kemandirian belajar 
melalui self regulation dengan layanan konten strategi BMB3 ini diproleh data 
awal yang menunjukkan bahwa manusia mandiri dalam kategori dalam tahap 
berfikir dan merasa “ kurang baik ” didapati hasil siklus 1 (75%), dengan hasil 
(75%) “Baik” peneliti mampu melanjutkan pada siklus II, Hasil pada pertemuan 
ke empat dan kelima menunjukkan kemandirian mahasiswa 91,6 % “sangat baik” 
mahasiswa sudah mampu berfikir, merasa, bersikap dan bertindak. Maka dari 
hasil penelitian terdapat kemandirian melalui self regulation dengan layanan 
konten strategi BMB3 pada semester II Jurusan PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan 
UNIMED Tahun Ajaran 2013/2014. 

Dengan demikian peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya, peneliti 
mengawali penelitian dengan memulainya dengan tes AUMPTSDL untuk 
mempermudah penelitian, peneliti juga harus mendiskusikan dengan pihak yang 
terlibat dengan subjek penelitian agar mendapat waktu dan tempat yang khusus 
agar hasil penelitian lebih optimal. Peneliti juga kelak harus mempertimbangkan 
jumlah subjek penelitian, agar lebih efisien sebaiknya mengambil subjek 
penelitian 7 orang mahasiswa. 
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