
ii 
 

KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah AWT berkat karunia Nya 

yang berlimpah diberikan kepada diri peneliti sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya, sebagai salah 

satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan jurusan psikologi 

pendidikan dan bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan 

(UNIMED). 

Adapun judul skripsi ini adalah “ Meningkatkan Aktivitas Belajar Melalui 

Self Management Dengan Strategi BMB3 Bagi Mahasiswa Jurusan PGSD 

Semester II UNIMED T.A 2012/2013 ”. Peneliti menyadari bahwa banyak sekali 

hambatan dan kesulitan yang dialami oleh peneliti dalam meyiapkan skripsi ini. 

Keberhasilan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini tidak akan terwujud tanpa 

adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik dukungan moral, spritual 

maupun materi. Oleh karena itu dalam kesempatan ini peneliti ingin 

mengungkapkan banyak terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya 

kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Si, selaku Rektor Universitas 

Negeri Medan beserta stafnya. 

2. Bapak Drs. Nasrun Nasution, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Medan. 

3. Bapak Prof. Dr. Yusnadi, MS, Selaku Pembantu Dekan 1 FIP UNIMED, 

Pembantu Dekan II Drs. Aman Simaremare M.S. Pembantu Dekan III 

Drs.Edidon Hutasuhut M.Pd. 



iii 
 

4. Bapak Prof. Dr. Abdul Munir, M.Pd selaku Ketua jurusan Psikologi 

Pendidikan dan Bimbingan. 

5. Ibu Dra. Nurarjani, M.Pd selaku sekertaris jurusan Psikologi Pendidikan 

dan Bimbingan. 

6. Ibu Dr.Hj.Rosmala Dewi, M.Pd,Kons. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi, 

yang telah sangat sabar dan selalu memberikan motivasi, pengarahan, 

saran dan koreksi dalam penyempurnaan penyusunan skripsi. 

7. Ibu Prof.Dr.Asih Menanti,MS,SPsi Selaku Dosen Pembimbing Akademik 

yang telah memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi. 

8. Ibu Dra. Rahmulyani M.Pd Kons, Dra.Nurarjani, M.Pd, Dra. Kemali 

Syarif , M.Pd  selaku dosen penyelaras saat seminar, dan penguji saat 

sidang meja hijau yang sudah memberikan banyak masukan dan saran 

yang sangat membantu penyusunan skripsi ini. 

9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen jurusan Psikologi Pendidikan Dan 

Bimbingan yang telah banyak memberikan ilmu, bimbingan, dukungan, 

saran dan motivasi kepada peneliti selama berada didalam maupun di luar 

perkuliahan. 

10. Bapak Khairul Anwar selaku dosen ketua jurusan PGSD Fip Unimed yang 

telah memberi izin untuk penelitian, hingga penelitian ini dapat terlaksana. 

11. Teristimewa buat keluarga tersayang, kedua orang tua saya:  

H.Fataruddin.Bsc(Ayahanda) dan Rahmawati (Ibunda), dan keempat 

saudara saya yang tersayang : Hj.Rizka Indayana.SPsi (Kakanda tertua), 

Anna Fairuza S.Pd (Kakanda kedua), Fakhri Hakim (Abang) dan Dinna 

Amalina (Adinda). Kalian telah menjadi motivator dalam hidup saya, yang 



iv 
 

mendukung dan mengupayakan perjalanan studi ini, serta mengupayakan 

segala yang terbaik dalam hidup saya untuk mengapai semua cita – cita. 

12. Buat Nur Utari Septiana Sari N.R S.Pd yang telah banyak membantu 

memberikan motivasi, dukungan serta tenaga sehingga penulis dapat 

menyelesaikan semua rintangan dengan semangat. 

13. Buat sahabat – sahabat saya : Taufik Ichsan Lubis S.Pd, Godfrid Siagian 

S.Pd, Berthalia Fanny Aritonang S.Pd, Dianson Sinaga S.Pd, Anjani Br 

Tarigan S.Pd, dan juga tidak lupa kepada seluruh sahabat – sahabat saya 

sekelas yang namanya tidak bisa saya sebut satu persatu. 

14. Buat kawan - kawanku tersayang seluruh teman seperjuangan selama 

perkuliahan Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi 

Bimbingan Konseling Stambuk 2009 yang nama – namanya tidak bisa 

peneliti sebutkan satu persatu terimakasih atas bantuan, dukungan dan 

saran selama perkuliahan sampai dengan selesai skripsi ini. Biarlah 

kenangan kita selama perkuliahan tetap menjadi persahabatan yang 

terindah, kelak kita ingat sampai generasi kita selanjutnya dan kelak kita 

mampu menjadi konselor yang profesional yang membangkitkan kembali 

nama baik konselor. 

 Akhir kata penulis mengharapkan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi para pembaca terutama dalam dunia pendidikan pada umumnya dan khusus 

dalam bidang Bimbingan dan Konseling.  

       Medan, 23 Agustus 2013 

Penulis,   

AULIA HAQQI 

NIM. 109351004 


