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KATA PENGANTAR 

 

 Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah 

Subhanahu Wata’ala atas rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Adapun judul skripsi pada penelitian ini adalah “ 

Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dan Pergaulan Teman Sebaya Dengan Tingkat 

Kenakalan Remaja Pada Siswa SMA Negeri 14 Medan Tahun ajaran 2016/2017. 

 Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh 

gelar sarjana pendidikan bagi mahasiswa program S1 pada program studi 

Bimbingan dan konseling jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan 

Universitas Negeri Medan. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 

membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. 

 Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga 

pada kesempatan ini penulis 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, 

terutama kepada yang peneliti hormati dan peneliti cintai Dosen Pembimbing 

Skripsi Ayahanda Dr. M. Rajab Lubis, MS., yang telah memberikan bimbingan, 

motivasi dan saran-saran kepada peneliti sejak awal penulisan skripsi sampai 

skripsi ini selesai. Semoga Allah SWT mempermudah segala urusan beliau. 
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 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. 

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

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

Fakultas Ilmu Pendidikan. 

4. Bapak Drs. Elizon Nainggolan, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Umum 

dan Keuangan Fakultas Ilmu Pendidikan. 

5. Bapak Drs. Edidon Hutasuhut, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang 

Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Pendidikan. 

6. Ibu Dra. Zuraida Lubis, M.Pd.,Kons., Selaku ketua Jurusan Psikologi 

Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Medan, serta kepada Ibu 

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

Bimbingan Universitas Negeri Medan. 

7. Bapak Dr. M. Rajab Lubis, MS., selaku dosen Pembimbing Skripsi yang 

telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan saran guna 

kesempurnaan Skripsi ini. 

8. Ibu Dr. Nuraini, MS., Ibu Prof. Dr. Sri Milfayetty, MS. Kons, S.Psi., dan 

Ibu Dra. Zuraida Lubis, M.Pd., Kons., selaku Dosen Penguji yang telah 

banyak memberi masukan dan mengoreksi dalam kesempurnaan skripsi 

ini. 
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9. Seluruh Dosen Jurusan Psikologi dan Bimbingan Universitas Negeri      

Medan yang telah menyumbangkan ilmunya kepada peneliti yang tentunya 

sangat berguna untuk masa depan peneliti 

10. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Medan atas kerjasama dan bantuan kepada penulis terutama dalam urusan 

administrasi untuk menyelesaikan skripsi ini. 

11. Teristimewa kepada kedua orangtua saya ayahanda H. Ahmad Nurdin 

Hasibuan dan Ibunda Hj. Aminah Siregar yang selalu memberikan doa dan 

dukungan baik moril maupun materi serta semangat dalam penyelesaian 

skripsi ini. 

12. Adik-adik SMA Negeri 14 Medan kelas X dan kelas XI yang telah               

bersedia menjadi responden dan banyak membantu pada penelitian ini 

sehingga skripsi ini dapat peneliti selesaikan. 

13. Kepada Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Staf Tata Usaha dan                 

Guru-guru SMA Negeri 14 Medan terutama kepada Ibu Roslina               

Simanjuntak, S.Pd., selaku guru pamong saya yang telah banyak                       

membantu dan memberikan dukungan selama saya melakukan penelitian                

di SMA Negeri 14 Medan. 

14. Sahabat-sahabat seperjuangan dari Kelas Bk Ekstensi A 2013, teman-      

teman anak perantauan senasib sepenanggungan yang ada di lingkungan 

tempat tinggal di (kos): Roni Al-fian, Fahmi Rahmanda, Boy Pramana              

putra, Riky Rezeky dan Andi Darussalam serta abang dan kakak angkat                
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saya abangda Azhari dan Kakanda Wiwik yang telah begitu banyak 

memberikan motivasi maupun dukungan kepada penulis. 

15. Kepada Fefrina Yanti Siregar yang selalu setia menemani, memberikan 

dukungan dan semangat sejak awal pengajuan judul sampai akhir 

penyelesaian skripsi selalu menjadi penyemangat kepada penulis. 

16. Serta semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyelesaian skripsi 

ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. 

 

 Semoga bantuan dan jasa baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat 

balasan dari Allah SWT. Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin 

dalam menyelesaikan skripsi ini, namun penulis menyadari skripsi ini masih 

banyak kekurangan-kekurangan, baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu 

penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca 

demi kesempurnaan skripsi ini. Kiranya isi skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita 

semua khususnya dalam memperkaya ilmu pendidikan di bidang Bimbingan dan 

Konseling. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. 

 

 

        Medan,  18 September 2017 

 

        Muhammad Agus Hidayah 

        NIM. 1133351024  


