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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

kasih dan kerunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian 

ini dengan baik, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana 

pendidikan jurusan psikologi pendidikan dan bimbingan, Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Medan (UNIMED). 

Adapun judul proposal penelitian ini adalah “Kesiapan Belajar Siswa 

Dan Implikasinya Terhadap Layanan Bimbingan Dan Konseling (Studi di  

Kelas VII  SMP Negeri 1 Batangkuis  T.A 2019/2020)”. 

 Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua 

pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini: 

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

Negeri Medan  

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

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

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

Keuangan dan Kepegawaian, Bapak Dr. Edidon Hutasuhut, M.Pd selaku 

Wakil Dekan Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Medan yang telah membantu penulis dalam mengurus surat 

administrasi. 

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

Pendidikan dan Bimbingan, serta Bapak Mirza Irawan, S.Pd., M.Pd., Kons 
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selaku Sekretaris Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan yang telah 

membantu penulis  dalam mengerjakan skripsi. 

4. Bapak Mirza Irawan, S.Pd., M.Pd., Kons selaku Pembimbing Skripsi yang 

telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan saran guna 

kesempurnaan skripsi ini. 

5. Ucapan terimakasih kepada Ibu Prof.Dr.Rosmala Dewi, M.Pd.,Kons 

Bapak Prof. Dr. Asih Menanti MS.,S.Psi dan Ibu Dra. Rahmulyani M.Pd. 

Kons selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran 

mulai dari perencanaan penelitian sampai selesai penyusunan skripsi ini. 

6. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta staf pegawai Prodi Bimbingan 

dan Konseling FIP UNIMED yang ikut serta membantu penulis. 

7. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, Wakil 

Kepala Sekolah yang telah menerima penulis untuk melakukan penelitian 

di sekolah, kepada Guru BK yang telah membimbing saya di sekolah 

beserta staf dan pegawai SMP Negeri 1 Batangkuis yang telah membantu 

penulis dalam mengurus surat administrasi. 

8. Kepada seluruh siswa SMP Negeri 1 Batangkuis terkhusus bagi siswa 

kelas VII yang menjadi subjek penelitian, tanpa bantuan mereka 

penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan. 

9. Teristimewa kepada kedua orangtua penulis Ayahanda Kadiman dan 

Ibunda Salinah yang selalu sabar dengan penuh pengorbanan 

membesarkan dan mendidik dengan berbagai tantangan yang dihadapi, 

terimakasih untuk dukungan moral, materi dan juga doa kepada penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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10. Terimakasih kepada Keluarga saya: Kakak dan Abang Sariah, Kamisah, 

Zul Kifli, Jamal Ludin dan Nurlela, juga Keponakan saya Sri wahyuni dan 

Desmita dan orang yang terdekat sama saya Zulkarnaen yang membantu 

saya secara material maupun dengan doa. 

11. Terimakasih kepada orang-orang terkasih dalam grup Tujuh Wanita Cantik 

Desmaria Hutagalung, Eka Fitriani Rangkuti, Rizky Amalya Dailami, 

Rizqani Nadhira Harahap, Rodame Parhusip dan Sulastri yang telah 

menjadi saudara dalam berbagai kesukaran, dan yang selalu memberikan 

saran dan semangat. 

12. Terimakasih kepada seluruh teman-teman mahasiswa Jurusan Psikologi 

Pendidikan dan Bimbingan, khususnya REG. A 2015 yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu, teman dari awal kuliah sampai sekarang yang 

selalu memberi dukungan satu sama lain, membuat hal-hal aneh, membuat 

tawa yang tidak pernah henti. Semoga perkenalan kita tidak berakhir 

sampai disini. 

13. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan yang dibimbing oleh 

Bapak Mirza Irawan S.Pd., M.Pd, Kons:  Suciati Khaliza Qawaqib, Linda, 

Rodame Parhusip, Rizky Amalia Dailami, Aldo Rido yang telah 

memberikan semangat dan saran. 

14. Terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam 

penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.
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Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi 

ini, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna,  

banyak terdapat kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa. Oleh karena itu 

penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi 

kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih. 

 

       Medan, 19 November 2019    

       Penulis, 

 

 

Kasmawati  

NIM. 1152151005 




