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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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Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dengan ridho-Nya penulis dapat
menyelesaikan skripsi yang berjudul “Bimbingan Pribadi untuk Meningkatkan
Regulasi Diri Peserta Didik (Studi Deskriptif di kelas VIII SMP Pasundan 3 Bandung
Tahun Ajaran 2016/2017)”. Penulisan skripsi ini merupakan laporan penelitian tertulis

untuk memenuhi sebagian dari syarat untuk memperolah gelar sarjana pendidikan
pada Departemen Psikologi Pendidikan dan Bimbingan.
Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk karya ilmiah yaitu skripsi yang
tersusun menjadi lima bab. Bab I merupakan pendahuluan yang mengungkapkan
latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan, manfaat dan
kerangka penelitian. Bab II adalah kajian teori yang berisi sajian konsep relevan
dengan masalah yang hendak diungkap. Bab III adalah metode penelitian yang
berisi desain penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional variable,
instrument penelitian, prosedur penelitian, serta analisis data. Bab IV berisi hasil
temuan dan pembahasan. Bab V berisi simpulan, implikasi, dan rekomendasi.
Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan
skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan
saran dan masukan yang membangun dari pembaca guna perbaikan selanjutnya.
Semoga skripsi ini dapat berguna atau bermanfaat khususnya bagi penulis dan
umumnya bagi para pembaca.
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