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KATA PENGANTAR 

 Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala atas 

rahmat dan hidayah-Nya, peneliti telah berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

Skrispsi ini yang berjudul “Pengaruh bimbingan karir dengan menggunakan modul 

Dumatari (Modul Pemahaman Diri Tentang Karir) terhadap perencanaan karir 

siswa pada siswa di SMA Laksamana Martadinata Medan tahun ajaran 

2019/2020” telah disusun sedemikian rupa sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan 

gelar sarjana jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu pendidikan di 

Universitas Negeri Medan (UNIMED). 

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 cintai dosen pembimbing skripsi Ibunda Asiah S.Pd,. M.Pd, yang 

telah memberikan bimbingan, motivasi dan saran-saran kepada peneliti sejak awal 



ii 
 

penulisan skripsi sampai skripsi ini selesai. Semoga Allah mudahkan segala urusan 

beliau. 

Keberhasilan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini tidaklah terwujud tanpa 

bantuan dari berbagai pihak, baik spiritual maupun moral. Oleh karena itu, dalam 

kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Dr. Syamsul Gultom, S.KM. M. Kes, selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan beserta jajaran dan stafnya. 

2. Bapak Prof. Dr. Nasrun, M.S, sebagai 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 Keuangan 

dan Kepegawaian Fakultas Ilmu Pendidikan. 

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

Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Pendidikan 

6. Ibu Zuraida Lubis, M.Pd. Kons., sebagai Ketua Jurusan Psikologi Pendidikan 

dan Bimbingan dan Bapak Mirza Irawan, M.Pd. Kons., sebagai Sekretaris 

Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. 

7. Ibu Prof. Dr. Rosmala Dewi, M.Pd., Ibu Dr. Nur’aini, M.S., Ibu Zuraida Lubis, 

M.Pd., Kons., dan Bapak Rafael Lisinus Ginting, S.Pd. M.Pd., selaku dosen 
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penyelaras dan penguji yang telah banyak memberi masukan dan mengoreksi 

demi kesempurnaan skripsi ini. 

8. Ibu Prof. Dr. Asih Menanti, M.S., S.Psi., sebagai dosen pembimbing akademik 

yang banyak membimbing peneliti. 

9. Seluruh dosen jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan yang telah 

memberikan banyak ilmu, bimbingan dan motivasi kepada peneliti semenjak 

studi di jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. 

10. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Ilmu Pendidikan atas kerja sama dan bantuan 

yang diberikan kepada penelti dalam membuat surat penelitian dan administrasi 

yang berhubungan dengan akademik saya. 

11. Ibu Nurbaity S.Pd, M.Ed., dan dosen-dosen FKIP Universitas Syiah Kuala yang 

telah mengizinkan saya untuk menggunakan modul Dumatari sebagai media 

pelaksanaan penelitian saya. 

12. Bapak kepala sekolah SMA Laksamana Martadinata Medan Irfan, S. Ag, M. Pd, 

beserta jajarannya karena telah memberikan izin bagi peneliti untuk 

melaksanakan penelitian di sekolah tersebut. 

13. Seluruh guru dan konselor yang bertugas di SMA Laksamana Martadinata 

Medan yang telah memberikan kerja sama yang sangat baik demi terwujudnya 

skripsi ini. 
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14. Ayah dan Ibu tercinta, karena jerih payah beliau berdua dalam membiayai studi 

peneliti dan juga doa beserta kasih sayangnya menjadikan peneliti hingga 

menjadi sekarang ini, Kakakku Julita, SE dan keluarga kecilnya serta Abangku 

Owin Firmansyah, SE. 

15. Kepada saudara-saudari tercinta yang sedang berada di Takengon, Aceh Tengah. 

16. Sahabat saya Ary, Hardian, Prana, Iwan, Diasta, Aldo dan teman-teman kelas 

BK Ekstensi 2015 beserta seluruh teman-teman stambuk 2015 dan juga keluarga 

besar jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan.  

17. Teman-teman seperjuangan dari Himpunan Mahasiswa Islam dan juga senioren 

yang telah menemani peneliti dan memberi semangat kepada peneliti hingga 

terwujudnya skripsi ini. Yakin usaha sampai!. 

18. Seluruh teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang sudah 

banyak membantu dalam mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini. 

Demikian yang dapat peneliti ucapkan dan supaya isi skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam memperkaya khasanah ilmu Psikologi 

Pendidikan dan Bimbingan.      

Medan,    November 2019 
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