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KATA PENGANTAR 

 

 

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmat dan 

karunia yang telah diberikan-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan 

skripsi ini yang berjudul “Mendiskripsikan cara mengurangi kebiasaan 

remaja mengakses Cybersex pada siswa kelas VIII MTs. Amin Darussalam, 

Percut Sei Tuan Tahun Ajaran 2017-2018” 

Selama penyusunan proposal ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, 

bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, terutama Ibu Prof. Dr. Rosmala 

Dewi, M.Pd. Kons. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada beliau atas segala ilmu yang telah diberikan. 

Peneliti telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan 

skripsi ini, namun peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih 

jauh dari kesempurnaan, baik dari isi maupun teknik penelitian. Oleh 

karena itu peneliti berharap kritik dan saran yang bersifat membangun 

untuk memperbaiki skripsi ini ke depannya. 

 Akhirnya, semoga segala kebaikan dilimpahkan kepada peneliti dari 

Tuhan Yang Maha Kuasa untuk dapat menyelesaikan skripsi ini menuju 

sidang meja hijau. Selanjutnya tulisan ini dipersembahkan untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan dan semoga bermanfaat bagi semua 

pihak. 

Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, peneliti mengucapkan terima 

kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada : 

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

Medan. 

2. Bapak Dr. Nasrun, MS, selaku Dekan. Bapak Prof. Dr. Yusnadi, MS selaku 

Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. Elizon Nainggolan, M.Pd selaku 
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Wakil Dekan Bidang Kepegawaian dan Keuangan, dan Bapak                     

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

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. 

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

Pendidikan dan Bimbingan dan Ibu Dra. Nur Arjani, M.Pd selaku Sekretaris 

Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Medan 

4. Ibu Prof. Dr. Rosmala Dewi, M.Pd. Kons. selaku dosen pembimbing skripsi 

saya yang telah banyak meluangkan tenaga dan waktu juga memotivasi saya 

selama mengerjakan skripsi ini. 

5. Bapak Dr. M. Rajab Lubis, MS, bapak Rafael Lisinus Ginting, S.Pd, M.Pd, 

dan ibu Asiah, M.Pd selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan 

dan saran-saran untuk menyusun skripsi ini. 

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan 

yang telah banyak memberikan ilmu, bimbingan, dukungan, saran dan 

motivasi kepada saya selama mengikuti proses perkuliahan. 

7. Seluruh staff FIP Unimed yang telah banyak membantu peneliti dalam 

pengurusan berkas yang dibutuhkan, selama peneliti menyelesaikan studi di 

Universitas Negeri Medan. 

8. Bapak Jalaluddin, SH, M.Si selaku kepala sekolah MTs. Amin Darussalam, 

Percut Sei Tuan serta koordinator BK MTs. Amin Darussalam, Percut Sei 

Tuan dan seluruh bapak dan ibu guru yang mengajar di sekolah tersebut, 

terima kasih atas izin, bantuan dan kerja sama yang telah diberikan selama 

peneliti melakukan penelitian di sekolah tersebut. 



 
 

iv 
 

9. Khusus buat keluarga tercinta teristimewa kedua orang tua saya, Ayahanda 

saya Ruslan, Ibunda saya Parida Hanum. Terima kasih yang sebesar-besarnya 

telah memberikan dukungan baik berupa materi maupun dukungan moral 

sehingga saya bisa menyelesaikan studi saya. 

10. Terima kasih kepada saudara-saudara saya, Lilik Suprianto, Jefri Rahmadan, 

Sri Astuti, Ilsha Dumas dan Nafisa Zahara. 

11. Terima kasih kepada teman-teman saya yang telah banyak membantu saya, 

yakni Fadhila Siregar, Betri Sonata. 

12. Terima kasih saya ucapkan kepada Aria Gunawan atas dukungan dan segala 

bantuan yang diberikan selama ini. 

13. Terima kasih kepada seluruh teman-teman di kelas BK Ekstensi 2012. 

Atas segala dukungan dan jasa mereka penulis tidak dapat membalasnya, 

seiring doa semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan yang telah 

diberikan kepada penulis, dengan segala kerendahan hati penulis menyerahkan 

karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Terima kasih. 

 

Medan,  September 2018 

Peneliti, 

 

 

JULINIAR NINGSIH 

 

 

 

 


