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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang menciptakan 

manusia dengan penciptaan yang paling sempurna. Dia-lah yang melengkapi 

manusia dengan akal sehingga manusia berpikir dan mempunyai hasrat untuk 

senantiasa mencari kebenaran, senantiasa belajar sepanjang hayatnya, senantiasa 

berpikir sepanjang rentang kehidupannya agar menjadi pribadi yang bermakna 

serta mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Atas berkat rahmat-Nya 

penyusun dapat menyelesaikan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana 

pendidikan. 

Penyusun mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah 

membantu sehingga skripsi yang berjudul “Meningkatkan Minat Belajar Siswa 

Melalui Konseling Eklektik Menggunakan Media Superhero Pada Siswa Kelas 

VIII Mts Darul Ulum Budi Agung  Medan T.A 2015/2016”. Shalawat dan salam 

tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabat serta 

seluruh generasi setelahnya. 

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak terlepas dari hambatan-hambatan 

dan banyak kesulitan dalam menyelesaikannya. Namun dengan usaha dan kerja 

keras yang maksimal dan bantuan dari segala pihak terutama kepada Dosen 

Pembimbing Skripsi Ibu Prof. Dr. Sri Milfayetty, MS, S.Psi Kons yang telah 

memberikan bimbingan, motivasi dan saran-saran kepada penulis sejak awal 

penulisan skripsi sampai skripsi ini selesai dan memberikan kesempurnaan pada 

skripsi ini.  

Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada 

seluruh pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, antara lain: 
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1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan. 

2. Bapak Dr. Nasrun, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Medan.  

3. Bapak Prof. Dr.Yusnadi, MS selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, 

Bapak Dr. Aman Simaremare, MS selaku wakil Dekan Bidang Umum dan 

Keuangan dan Bapak Drs. Edidon Hutasuhut, M.Pd selaku Wakil Dekan 

Bidang Kemahasiswaan FIP UNIMED. 

4. Ibu Dra. Zuraida Lubis, M.Pd, Kons Selaku Ketua Jurusan Psikologi 

Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Medan. Serta Ibu  

Dra. Nur arjani, M.Pd selaku Sekretaris Jurusan Psikologi Pendidikan dan 

Bimbingan Universitas Negeri Medan. 

5. Prof. Dr. Sri Milfayetty, MS, S.Psi Kons,  selaku Dosen Pembimbing 

skripsi yang telah membimbing penulis dari awal hingga akhir 

penyelesaian skripsi dengan penuh kesabaran dalam memberikan 

bimbingan, ilmu, saran, dan koreksiannya. 

6. Ibu Dra. Nur’aini, MS, Bapak Dr. Nasrun, MS dan Bapak Prof. Dr. Abdul 

Murad, M.Pd selaku Dosen Penguji yang telah banyak memberi masukan 

dan mengkoreksi dalam kesempurnaan skripsi ini. 

7. Seluruh Dosen Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas 

Negeri Medan yang telah menyumbangkan ilmu kepada penulis yang 

tentunya sangat berguna untuk masa depan penulis. 
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8. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Medan atas kerjasama dan bantuan kepada peneliti terutama dalam urusan 

surat-menyurat.                

9. Pegawai Perpustakaan FIP Universitas Negeri Medan dan Pegawai 

Perpustakan Digital Library Universitas Negeri Medan.  

10. Pihak Mts Darul Ulum Budi Agung Medan Bapak Sudarmansyah, S.pd  

yang telah memberikan izin dan kemudahan untuk penelitian di sekolah 

tersebut, dan Ibu Mukhairima Nasution selaku Guru BK serta seluruh 

Bapak/ Ibu Guru yang mengajar di sekolah tersebut. 

11.  Teristimewa kepada kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Ediyono, S.Pd 

dan Ibunda Yusmalia.  Melalui mereka-lah saya temukan dan rasakan 

nikmatnya Cinta-Mu yang tidak henti-hentinya memberikan do’a dan 

dukungan baik itu moril maupun materil. Ayah dan Ibu adalah pahlawan 

dan penyejuk hati saya. Dan motivator terbesar untuk membangkitkan  

semangat penulis dalam menyelesaikan studi ini.  

12. Untuk kakak dan adikku  tersayang Agung Pradhana, Dwi Nirmala Pratiwi 

dan Syella Ramadhani, Terimakasih  atas  doa, dan dukungannya selama 

ini.  

13. Untuk sahabat sekaligus kakak terbaik Eka novika terimakasih karena 

selalu menyemangati dan memberikan motivasi serta dukungannya kepada 

penulis. 

14.  Sahabatku senasib dan sepenanggungan Aminatun Zuriah yang selalu 

menemani dari awal hingga akhir penelitian yang selalu sabar dan 

mendukung penulis selama proses studi dan menyelesaikan skripsi. 
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15. Saudaraku Lestari Cool yang selalu mendengarkan cerita keluh kesahku 

serta selalu memberikan motivasi dan yang selalu mendoakan. 

16. Teman-temanku Dian Sari, kak Alfi terimakasi telah banyak membantu 

dalam menyelesaikan sripsi dan Dani Syahputra terimakasih karena telah 

banyak memberikan ide-ide kreatifnya dalam pembuatan skripsi serta 

semangat dan motivasi yang tidak pernah henti diberikan kepada penulis. 

17. Untuk teman-teman sebimbingan Nursakinah Hasibuan, Wiwik Anggraini 

Manik, Sarda, Manja Utami yang saling memberikan dukungan dan 

bantuan kepada peneliti.  

18. Keluarga besar BK Ekstensi 2012 FIP UNIMED yang tidak dapat disebut 

satu persatu atas doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis 

19. Kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini 

yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas doa dan dukungan yang telah 

diberikan kepada penulis. 

Penulis menyadari masih banyak kesalahan dalam skripsi ini, untuk itu 

penulis mengharapkan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi 

kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita 

semua, saya ucapkan terima terima kasih. 
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