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KATA PENGANTAR 

 

 Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah SWT, semoga 

kesejahteraan senantiasa dilimpahkan kepada junjungan besar kita Nabi 

Muhammad Sallallahu ‘alaihi wa sallam beserta keluarga dan sahabatnya, serta 

kepada semua umatnya yang setia mengikuti ajarannya. 

Syukur Alhamdulillah, atas rahmat dan pertolongan-Nya penulis dapat 

menyusun skripsi yang berjudul “Hubungan Budaya Sekolah Terhadap 

Karakter Siswa Kelas X SMA Negeri 7 Medan T.A 2016/2017”, yang disusun 

untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Medan. 

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada 

seluruh pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, antara lain: 

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. Bapak Prof. Dr. Yusnadi, MS selaku Wakil 

Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. Elizon Nainggolan, M.Pd selaku 

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

selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Medan. 

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

Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Medan, serta Sekretaris 

Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Ibu Dra. Nur Arjani, M.Pd. 
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4. Bapak Drs. Edidon Hutasuhut, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Skripsi 

yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan saran guna 

kesempurnaan skripsi ini. Terimakasih selama ini telah memberikan 

semangat dan motivasi kepada penulis agar menyelesaikan skripsi ini  

dengan baik dan benar. 

5. Bapak Dr. Nasrun, MS,  Ibu Dra. Zuraida Lubis, M.Pd, Kons. dan         

Ibu Prof. Dr. Rosmala Dewi, M.Pd. Kons, S.Psi selaku Dosen Penyelaras 

yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang sangat 

bermanfaat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 

6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan yang 

telah banyak memberikan ilmu, bimbingan, dukungan, saran dan 

motivasi, kepada peneliti selama di dalam maupun di luar perkuliahan. 

7. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Medan atas kerjasama dan bantuan kepada peneliti terutama dalam usaha 

surat-menyurat. 

8. Bapak Abdul Johan, S.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan 

Kabid Program dan Pengembangan Mutu Pendidikan dan staf lainnya 

yang telah memberikan kemudahan kepada peneliti sehingga penelitian 

ini dapat berlangsung dengan lancar. 

9. Kepala sekolah dan seluruh Guru BK di SMA Negeri 7 Medan, beserta 

staf lainnya yang telah banyak membantu saya selama proses penelitian 

berlangsung dengan lancar. 

10. Teristimewa penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, 

Ayahanda Khairin Daulay dan Ibunda Gadis Lubis, yang tidak henti-
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hentinya memberikan doa dan dukungan baik itu moril maupun materil. 

Melalui mereka juga saya mendapatkan semangat yang luar biasa dan 

merasakan nikmatnya Cinta-Mu. Ayahanda dan Ibunda adalah inspirasi 

dan sumber semangat saya dalam menyelesaikan studi ini. Tak lupa buat 

Kakak – kakak perempuanku tersayang Latifa Hanum Daulay, Irmayani 

Daulay, Khairiani Daulay, Mulyani Daulay, serta Abangku Insan Arif 

Daulay dan adik tercinta Romi Adi Sandra Daulay yang juga selalu 

memberikan motivasi baik secara moril maupun materil kepada penulis 

dalam proses penyelesaian skripsi ini. Yang selalu mengingatkan untuk 

segera menyelesaikan skripsi dan cepat wisuda. Terima kasih atas segala 

dukungan dan kasih sayang yang diberikan selama ini. 

11. Untuk sahabat-sahabat seperjuangan selama kuliah Etika Rahmi, Tiamana 

Daulay, Lespita Bintang Psb, Anggi Rayhanah Dalimunthe, Paloma 

Siregar, Siti Khadijah, Feby Angelina Tambun, dan Chairunnisa Munthe 

yang telah banyak membantu, mendengarkan keluh kesah, tawa dan 

tangis kita lalui bersama serta memberikan masukan kepada penulis, 

semoga persahabatan kita tetap abadi selamanya. 

12. Seluruh teman – teman PPB Reguler A 2013 yang tidak bisa saya 

ucapkan satu per satu namanya dan teman selama PPLT di SMA Negeri 7 

Medan. Terimakasih untuk segala dukungan dan bantuan yang telah 

kalian berikan. 

13. Untuk teman-teman saya yang saya cintai karena allah, teman satu 

perjuangan dalam dakwah ini, Etika Rahmi, Astrice Febriantami, Sri 

Ardina, Anisa, Taniya Rachmawati, Iga Ariska, Juwita, Misniati, Sofiati, 
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dan tak lupa juga ucapan terimakasih untuk teman saya Prafti Sari yang 

telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini, semoga kita 

semua tetap istiqomah dalam dakwah ini sampai Allah mengatakan 

waktunya pulang, hingga pada akhirnya kita kembali dipertemukan di 

Syurga firdausNya. 

14. Serta yang terakhir saya ucapkan terimakasih kepada seseorang yang 

sudah memberikan semangat dan dukungan serta penantian hingga saat 

ini, semoga Allah selalu melindunginya dimanapun ia berada. 

 Penulis menyadari masih banyak kesalahan baik dari isi maupun tata 

bahasa. 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. 

 

           Medan,   Juli 2017 

           Penulis, 

 

            

     UMMI HANIFA KHAIRANI 

     NIM. 1132151011 

  

 

 

 

 

 

 


