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KATA PENGANTAR 

Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa 

ta’ala atas rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan 
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studi Bimbingan dan Konseling Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan 
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membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. 

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, 

sehingga pada kesempatan ini peneliti dengan segala kerendahan hati dan penuh 

rasa hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua 

pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil secara langsung 

maupun tidak langsung kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini hingga 

selesai. 

 

 

 

 



 
 

iii 
 

Pada kesempatan ini peneliti juga ingin mengucapkan banyak terima kasih 

kepada: 

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

Medan beserta stafnya yang telah telah memberikan sarana dan prasarana 

kepada mahasiswa. 

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

telah membantu dalam proses pelaksanaan sidang. 

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

Fakultas Ilmu Pendidikan, Bapak Drs. Elizon Nainggolan, M.Pd., selaku 

Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Ilmu Pendidikan, 

Bapak Drs. Edidon Hutasuhut, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang 
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5. Ibu Dra. Pastiria Sembiring, M.Pd, Kons, selaku Dosen Penguji I, Ibu 

Asiah, M.Pd, Selaku Dosen Penguji II, Bapak Rafael Lisinus Ginting, 

S.Pd, M.Pd, selaku Dosen Penguji III yang telah banyak memberi 

masukkan dan mengoreksi dalam kesempurnaan skripsi ini. 



 
 

iv 
 

6. Seluruh Dosen Jurusan Psikologi dan Bimbingan Universitas Negeri 

Medan yang telah menyumbangkan ilmu kepada peneliti yang tentunya 
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yang selalu ada dihati saya karena kedua orang tua saya sehinggga diri 

saya mampu menyelesaikan skripsi ini. 
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