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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT atas berkat 

Rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul 

“Pengaruh Aktivitas Kepramukaan Terhadap Sikap Kepemimpinan Peserta 

Didik di Yayasan Hj. Maksum Abidin Sholeh Kecamatan Stabat”. 

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan bagi mahasiswa program S-1 yang 

menempuh jalur skripsi jurusan Pendidikan Luar Sekolah di Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Medan. Selama dalam proses penyelesaian skripsi 

ini banyak kendala yang dihadapi penulis, namun semuanya teratasi berkat 

bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. 

Untuk kesempurnaan tulisan ini, maka penulis mengharapkan kritik dan 

saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang berkenan 

menyumbangkannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pendidikan dan 

orang yang membacanya khususnya bagi Pendidikan Luar Sekolah. 

 

 

              Medan,     Oktober 2017 

Penulis,   

 

 

Nurhasanah 

NIM. 1133371003 
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UCAPAN TERIMAKASIH 

Segala puji dan syukur penulis mengucapkan kehadirat Allah SWT atas 

limpahan Rahmat dan Karunia-Nya yang telah menganugerahkan kesehatan dan 

petunjuk kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Selama dalam 

proses penyelesaian skripsi banyak kendala yang dihadapi penulis, namun 

semuanya dapat diselesaikan dengan baik berkat bantuan dan dorongan dari 

berbagai pihak.  

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa syukur dan untaian kata 

terima kasih dari hati yang tulus kepada orang tua tercinta, Ayahanda Misnan dan 

Ibunda Sa’adah yang telah membesarkan saya dengan penuh kesabaran, kasih 

sayang, serta cinta dan dukungan berupa do’a, moril maupun materil yang telah 

mencurahkan keringatnya dalam membekali penulis sejak duduk dibangku dunia 

pendidikan hingga sampai penulis dapat memperoleh gelar sarjana. Semoga 

pengorbanan ayah dan bunda tidak sia-sia. 

Dalam pembuatan skripsi ini banyak kendala yang dihadapi penulis, 

namun semua itu dapat diatasi kerena bantuan yang sangat tulus dari berbagai 

pihak, terutama dosen pembimbing skripsi saya yaitu Ibu Dra. Rosdiana, M.Pd 

yang memberikan bimbingan dengan penuh perhatian, kesabaran dan motivasi 

atas kekurangan Penulis dari awal penulisan hingga selesai skripsi ini. 

Dalam kesempatan ini Penulis juga menyampaikan ucapan trimakasih kepada: 

1. Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri Medan. 

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

Negeri Medan. 
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3. Prof. Dr. Yusnadi, MS, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Drs. 

Elizon Nainggolan, M.Pd, selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan 

Kepegawaian, Drs. Edidon Hutasuhut, M.Pd, selaku Wakil Dekan Bidang 

Kemahasiswaan. 

4. Ibu Dra. Rosdiana, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah 

yang telah banyak memberi bimbingan, saran, dan kritik, serta dorongan 

yang sangat berharga dalam proses penyelesaian skripsi. 

5. Bapak Dr. Sudirman, SE, M.Pd, selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan 

Luar Sekolah sekaligus Dosen Penguji yang telah memberikan kritik dan 

saran dalam proses penyelesaian skripsi. 

6. Bapak Drs. Elizon Nainggolan, M.Pd dan Ibu Silvia Mariah Handayani, 

M.Pd selaku Dosen Penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang 

membangun dalam proses penyelesaian skripsi. 

7. Bapak/Ibu Dosen dan staff pegawai Jurusan PLS Universitas Negeri 

Medan yang telah memberikan kelancaran urusan perkuliahan dan 

penyusunan skripsi ini. 

8. Bapak Drs. H. Ahmad Julham, M.Pd, MM selaku Kepala Yayasan Hj. 

Maksum Abidin Sholeh yang telah memberikan izin kepada penulis untuk 

melakukan penelitian. 

9. Guru-guru dan Siswa MAS AL-Maksum Stabat, terkhusus sahabatku 

bendahara Yayasan Al-Maksum Stabat, Shabila Syifa Fauziah Nasution 

yang telah banyak membantu dan memotivasi penulis dalam melakukan 

penelitian.  
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10. Kepada Kakak ku tersayang Nurfadhillah, S.Pd dan Adik-adik ku 

tersayang Luthfil Amar, Iffah Zahrati, Dzati Hanani yang telah  

memberikan motivasi dan dukungan moril maupun materil untuk 

keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

11. Kepada sahabat-sahabat Kos Duyung, Nurul Albi, Isra Hayati, S.Pd, Ismi 

Nurjannah, Siti Mahyuni, S.Pd, adik-adik dan kakak kos yang selalu 

menjadi teman berbagi cerita dan mendukung penuh dalam penyelesaian 

skripsi ini. 

12. Teman-teman seperjuangan PLS 2013 yang telah bersama-sama 

menjalankan suka dan duka selama perkuliahan. 

13. Kepada sahabat-sahabat terbaik di kelas PLS Ekstensi 2013 Desy Riana, 

Sri Rahayu Brutu, Alfina, Ahyana, Mustika Sari, Lolyta Mutiara, dan 

Meilisa Aritonang, terimakasih atas motivasi yang diberikan untuk 

penyelesaian skripsi ini. 

14. Kepada sahabat terbaik dari SD hingga sekarang, Tri Afriana Selvia, S.Pd, 

Devi Rismawati, S.E, dan Rusmita Dewi, S.S, terimakasih atas canda tawa 

dan motivasi yang diberikan. 

15. Kepada UKM Pramuka Unimed yang telah memberiku tempat untuk 

berproses, menempah diri, mendapatkan pengalaman berharga untuk bekal 

di masa yang akan datang. 

16. Kepada Dewan Racana UKM Pramuka Unimed periode 2016-2017 

Muhammad Fauzan Hamid, Musthopa Rahman Harahap, Polem Iskandar 

Muda, Bagus Tri Wibowo, Diyah Maharani, Linda Lestari, dan Isma 
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Khairiyah Siregar. Terimakasih atas kasih sayang yang diberikan dan 

memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi. 

17. Kepada Pengurus Dewan Kerja Cabang Gerakan Pramuka Langkat yang 

telah memberikan kesempatan untuk belajar mengelola organisasi dan 

memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi. 

Penulis sangat menyadari masih banyak kekurangan dari segi isi maupun 

tata bahasa dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi 

perbaikan skripsi ini. Penulis juga berharap skripsi ini dapat bermanfaat 

untuk dunia pendidikan khususnya pada Pendidikan Luar Sekolah.  

          

      Medan,       Oktober 2017 

 

      NURHASANAH 

      NIM. 1133371003 
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