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KATA PENGANTAR 

Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas 

rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Adapun judul skripsi penulis adalah “Penalaran Moral Siswa Dan Implikasinya 

Terhadap Bimbingan Dan Konseling Di SMP Negeri 16 Medan T.A 

2018/2019” . 

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana pendidikan bagi mahasiswa program S1 pada program 

studi Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Unversitas 

Negeri Medan. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan, oleh sebab itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. 

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan 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, terutama 

kepada yang peneliti hormati Dosen Pembimbing Skripsi  

Bapak Mirza Irawan, S.Pd, M.Pd, Kons., selaku Dosen Pembimbing 

Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada 

peneliti sejak awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Semoga 

Allah SWT mempermudah segala urusan beliau. 

Untuk itu pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih 

kepada: 
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1. Prof. Dr. Syawal Gutom, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri Medan 

beserta stafnya. 

2. Dr. Nasrun, M.S. selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan. 

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

Ilmu Pendidikan. 

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

Keuangan Fakultas Ilmu Pendidikan. 

5. Dr. Edidon Hutasuhut, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang 

Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Pendidikan. 

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

Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Medan, serta Dra. Nur Arjani, M.Pd., selaku Sekretaris Jurusan Psikologi 

Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Medan. 

7. Mirza Irawan, S.Pd, M.Pd, Kons., selaku Dosen Pembimbing Skripsi 

yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada 

peneliti sejak awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. 

8. Asiah M.Pd, Dra.Rahmulyani, M.Pd.,Kons., dan Prof. Dr. Abdul Murad, 

M.Pd., selaku Dosen Penguji yang telah banyak memberikan masukan 

dan mengoreksi demi kesempurnaan skripsi ini. 

9. Seluruh Dosen Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Medan yang telah menyumbangkan ilmu 

kepada peneliti yang tentunya sangat berguna untuk masa depan peneliti. 
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10. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Medan atas Kerjasama dan bantuan kepada peneliti terutama dalam 

urusan administrasi untuk menyelesaikan skripsi ini. 

11. SMP Negeri 16 Medan yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan 

penelitian dari awal hingga akhir penelitian. 

12. Teristimewanya kepada orang tua, Ayahanda tercinta Sutrisno, dan 

Ibunda tercinta Jamilah Hutabarat yang sangat peneliti cintai dan hormati 

yang tak henti-hentinya selalu memberikan dukungan, doa, nasehat, dan 

motivasi hingga detik ini peneliti tetap kuat dan semangat dalam 

menyelesaikan studi. 

13. Terkhusus kepada abangda Mhd.Ardiansyah,S.E, abangda Mhd.Arif 

Nugraha, S.T yang telah memberikan dukungan materi maupun semangat 

serta telah mendoakan peneliti disetiap waktunya.  

14. Guru BK SMP Negeri 16 Medan yang telah membantu peneliti selama 

melakukan penelitian untuk skripsi ini. 

15. Responden yang telah membantu peneliti selama melakukan penelitian. 

16. Teman-teman satu pembimbing skripsi Nanda, Resli, Sufina, dan Farida, 

terima kasih atas semangat dan kerja samanya selama ini, serta membantu 

memberikan semangat kepada peneliti dari awal hingga sekarang. 

17. Teman-teman BK khususnya Ekstensi A 2014 yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu,terima kasih untuk semua kebersamaan serta 

keceriaan suka duka kita selama ini. 
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Semoga bantuan dan jasa yang telah diberikan kepada peneliti mendapat 

balasan dari Allah SWT. Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin 

dalam menyelesaikan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan-

kekurangan,baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu peneliti 

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 peneliti mengucapkan terima kasih. 
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