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KATA PENGANTAR 

 

 Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik 

ALLAH SWT, Pencipta dan Pengendali alam semesta,  atas segala nikmat dan 

hidayah yang tak terkira, yang menciptakan manusia sebagai makhluk yang 

sempurna. Dia-Lah yang melengkapi manusia dengan akal sehingga manusia 

dapat 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 dan anugrah yang diberikan-Nya 

penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kecemasan Siswa Dalam 

Menghadapi Ujian Nasional (UN) dan Implikasinya Terhadap Layanan 

Bimbingan dan Konseling (Studi Di Kelas XII SMK Negeri 9 Medan Tahun 

Ajaran 2017/2018).” 

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan dapat 

diselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini 

penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:  

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

Medan, yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada para 

mahasiswa UNIMED. 

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

Negeri Medan. 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 



iii 

 

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan yang telah memberikan arahan 

dan motivasi kepada seluruh mahasiswa FIP UNIMED.  

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

Pendidikan dan Bimbingan UNIMED. 

4.  Dra. NurArjani, M.Pd selaku sekretaris Jurusan Psikologi Pendidikan 

dan Bimbingan Universitas Negeri Medan. 

5.  Bapak Mirza Irawan S.Pd, M.Pd, Kons., selaku dosen pembimbing 

skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, bantuan dan 

kesediaannya untuk meluangkan waktu dalam memberikan saran 

bimbingan yang sangat berguna dalam menyelesaikan skripsi ini. 

6.  Ibu Prof. Dr. Asih Menanti, MS., S.Psi,  Bapak  Dr. Nasrun, MS dan 

Bapak Dr. M. Rajab Lubis, MS selaku dosen penguji skripsi yang telah 

membantu mengoreksi kesempurnaan skripsi ini, memberi masukan 

untuk perbaikan skripsi ini dan memberikan masukan yang bermanfaat 

untuk menyelesaikan skripsi ini. 

7.  Seluruh Dosen Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan yang 

telah banyak memberikan ilmu, arahan, dukungan, saran  dan motivasi 

kepada penulis selama berada didalam maupun di luar perkuliahan. 

8.  Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Medan atas kerjasama dan bantuan kepada peneliti terutama 

dalam usaha surat menyurat. 

9.  Pegawai Perpustakaan FIP Universitas Negeri Medan dan Pegawai 

Perpustakaan Digital Library UNIMED dalam memenuhi referensi 

skripsi ini. 



iv 

 

10. Teristimewa kepada kedua orang tua saya tercinta: Ayahanda H. Sukri 

dan Ibunda Hj. Yulizarni, S.Pd yang telah merawat dengan penuh cinta 

dan kasih sayang dari kecil hingga dewasa serta selalu berusaha dan 

bersusah payah membiayai penulis dalam menggapai cita-cita, dan 

yang selalu memberikan dukungan, semangat  dan motivasi kepada 

penulis berupa do’a, materi, serta moral sehingga dapat menjadi 

kekuatan dalam menyelesaikan studi kejenjang sarjana pendidikan. 

11. Terimakasih kepada sahabat saya selama kuliah My Gadis, Skripsi 

Do’a Mamak (Afra Afifah Chairani, Ira Indriyanti, Naimah binti 

Kamaruddin, Indah Syafiqah Lubis, Yuki Miranda, Faranda Tambunan 

dan Abdul Ghani) yang telah banyak membantu, mendengarkan keluh 

kesah, serta memberikan masukan kepada penulis. 

12. Terimakasih kepada orang – orang terdekat saya (Sinar Ayu, Dimas 

Pratama, Nurmala Sari, S.Pd, dan Sausan Rezky) yang selama ini 

senantiasa memberikan do’a serta semangat tanpa bosan dan selalu 

mengingatkan saya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan cepat. 

Terimakasih karena senantiasa ada dikala suka dan duka. 

13. Terima kasih untuk teman PPLT  Unimed 2016 (Khairiah 

Simanjuntak, S.Pd, Tika Mauliah, S.Pd, Yunita Siska Amelia, S.Pd, 

Citara Kasayashi, S.Pd, Desi Ismayanti Harahap, S.Pd,) yang selama 

ini telah menjadi orang terdekat penulis. 

14. Terima kasih kepada teman – teman saya (Ardiansyah, Linus ,  Freddy 

Sinaga, S.Pd, Irfansyah, Filla Sihombing, Mara Devi dan Sayyidina 
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Akbar) yang telah membantu dan memberi semangat kepada penulis 

dalam menyelesaikan skiripsi ini. 

15. Bapak H. Sakti, S.Pd, M.Pd selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 9 

Medan. Guru-guru serta pegawai SMK Negeri 9 Medan serta siswa/i 

SMK Negeri 9 Medan atas izin, bantuan dan kerjasama kepada penulis 

untuk penelitian di sekolah tersebut. 

16. Seluruh teman-teman BK Ekstensi A 2013, dan  teman-teman 

sebimbingan (Eska Tachima Damanik, Alfini Rizki Zulfi Hasibuan 

dan Linda Lestari Hasibuan) yang saling memberikan dukungan dan 

bantuan kepada penulis. 

Penulis menyadari masih banyak kesalahan baik dari isi mau pun 

tata bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat 

membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata 

penulis mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi 

para pembaca terutama dalam dunia pendidikan pada umumnya dan 

khususnya dalam bidang bimbingan dan konseling.  

 

  Medan,   Oktober 2017 

       

           

       Uky Mei Khasanah 

       NIM. 1133351006 


