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  KATA PENGANTAR 

Asssalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puji dan syukur saya 

sanjung tinggikan kepada Allah SWT, yang telah senantiasa memberikan rahmat dan 

karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul “Peran Guru dalam Membina Karakter Siswa di Madrasah Aliyah Swasta 

Perkumpulan Amal Bakti 2 Helvetia Medan” dengan baik. Tidak lupa saya panjatkan 

shalawat beserta salam kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, beliau 

adalah Uswatun Hasanah yang tiada lagi yang patut kita teladani selain Nabi 

Muhammad SAW yang tanpanya kita tidak akan mendapat petunjuk dalam hidup 

dengan penuh ilmu pengetahuan. 

Tulisan ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana 

pendidikan dalam Program Studi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, 

Universitas Negeri Medan. Selama proses penyelesaian skripsi ini, tentu terdapat 

tantangan dan hambatan yang dialami oleh penulis, baik dalam hal materi, waktu, 

tenaga, sumber pustaka, pengetahuan, pengalaman, dan lain sebagainya. Penulis juga 

menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan 

kelemahan sehingga skripsi ini belum dapat dikatakan sempurna. 

Rampungnya skripsi ini tidak terlepas dari peran aktif dan dukungan 

berbagai pihak, baik sewaktu penulis masih mengikuti proses perkuliahan maupun 

pada saat penulis melakukan penelitian yang tidak dapat penulis sebutkan satu per 

satu. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada
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:  

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

Negeri Medan. 

2. Ibu Dra. Nurmala Berutu, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, 

Universitas Negeri Medan. 

3. Bapak Dr. Tappil Rambe, M.Si., selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Medan. 

4. Ibu Dr. Rosramadhana, M.Si., selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Antropologi. 

5. Ibu Dr. Nurjannah M.Pd, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah 

meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan senantiasa membimbing dengan 

rendah hati mulai dari awal pembuatan skripsi sampai akhirnya skripsi ini 

selesai. Dan juga telah menjadi dosen yang berpengaruh besar dalam proses 

perkuliahan penulis, baik sebagai seorang tenaga pendidik, orang tua, dan 

teman. Serta cara mengayomi yang membuat penulis senang. Banyak 

pengalaman berharga yang penulis dapatkan dari beliau. 

6. Bapak Muhammad Iqbal ,S.Sos, M.Si., selaku dosen Pembimbing Akademik 

sekaligus dosen penguji utama saya ucapkan banyak terimakasih karena telah 

memberikan kritikan  dan saran yang membangun sekaligus mendidik penulis 

mulai awal perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini. 

7. Ibu Supsiloani, S.Sos., M.Si selaku dosen penguji II saya ucapkan banyak 

terimakasih karena telah memberi kritikan dan masukan yang membangun 

kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini. 

8. Ibu Noviy Hasanah, M.Hum saya ucapkan banyak terimakasih karena telah 

memberi kritikan dan masukan yang membangun kepada penulis dalam 

pembuatan skripsi ini. 

9. Kepada semua Bapak/Ibu dosen serta staff pegawai UNIMED khususnya di 

Prodi pendidikan Antropologi yang telah banyak memberikan bekal ilmu dan 

pengetahuan kepada penulis selama proses perkuliahan. Serta terkhusus kak 
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indah yang sudah mengarahkan dalam penyelesaian berkas- berkas dari awal 

sampai berkas wisuda, semoga kkak termasuk kedalam golongan orang- orang 

yang sabar.  

10. Teristimewa dan terkasih kepada kedua orang tua saya, Buat Ayah saya, 

Syahbela Ritonga, dan buat mamak saya Siti Rahma Hasibuan, yang telah 

berjuang dengan segala upaya dan kemampuan serta do’a yang tidak pernah 

putus untuk saya, dengan harapan sebuah kebahagian akan menanti dihadapan 

mereka, terimakasih Ayak/mamak untuk senyuman dan pelukan hangatnya 

setiap saya  pulang ke rumah. Kalian berdua adalah sosok yang mengajarkan 

ketegaran, keteguhan, kemandirian dan kedewasaan. Setiap tetes keringat 

yang kalian berdua keluarkan untuk biaya mulai dari dikandungan hingga bisa 

menyelesaikan kuliah saya. Saya bermohon kelak kalian adalah orang yang 

layak menjejakkan kaki di surgaNya. Terimakasih untuk ayak mamak karena 

telah merawat dan mengajari saya dari kecil sampai sekarang ini dengan 

penuh kasih sayang. Terimakasih atas doa, kasih sayang, motivasi, materi, dan 

telah berjuang menyekolahkan saya, bahkan menjadi alasan bagi saya untuk 

bisa menyelesaikan semua masalah saya, yang salah satunya untuk 

menyelesaikan skripsi ini. Dan tiada kata yang bisa penulis sampaikan kecuali 

ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Allah karena 

sudah memberi orangtua yang sangat luar biasa bagi saya didunia dan akhirat. 

11. Kepada kakak saya Nur Halimah Ritonga yang mungkin sayangnya tidak 

terlihat tetapi walau bagaimana kami saudara seayah dan seibu, serta abang 

ipar saya Joyo Hadi Kusuma yang selalu mengatakan untuk berhati-hati ketika 

jauh dari keluarga. Dan keponakan saya Darma Sayyid Kusuma yang lucu dan 

cerdas yang telah memberi semangat tersendiri bagi saya. 

12. Kepada adik saya Muhammad Rizky Azhar Ritonga yang selalu 

menyemangati dan selalu menanyakan kabar skripsi saya, yang selalu 

menanyakan kapan saya akan pulang ke kampung dan kapan saya wisuda. 

13. Kepada seluruh keluarga besar saya, dari atok dan nenek,tulang dan 

nantulang, ibu dan bapak, bou dan mangboru,uwak laki-laki dan uwak 
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perempuan, semua sepupu saya dan juga untuk keluarga besar dari 

Panangaran Hasibuan dan Matnusin Ritonga yang tidak bisa saya sebutkan 

satu per satu terimakasih atas do’a dan dukungannya.  

14. Kepada seluruh keluarga besar DFM (Kak Ayu, Kak Sari, Kak Seli, Kak 

Rida, Kak Susi, Kak Daya, Kak Jumi, Kak Jannah, Kak Riska,  Kak Yani, 

Sobat Husna, Sobat Umy, Sobat Baiti, Dek Yuslinda, Dek Devi Dan Dek 

Vira), yang selalu memberikan motivasi dan teman berbagi cerita baik suka 

maupun duka, saya ucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya dan untuk 

Husna dan Umy tetap semangat, semoga cepat nyusul, dan kos jl.Perjuangan 

(Kak Uswa, Kak Leni, Kak Jumi, Husna, Kak Gady Dan Rinda) , serta teman 

yang lainnya. 

15. Husna, sebagai kakak sekaligus sahabat yang telah menjadi tempat berbagi 

kesedihan dan kesenangan. 

16. Kepada para tentor saya, Kak Asiah, Kak Nayutrisna, Kak shiky, kak Sukesih, 

saya ucapkan banyak terimakasih atas motivasi dan nasihat yang sangat 

berharga untuk saya dimasa perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini, 

dan terkhusus kak ayu semoga cepat nyusul. 

17. Kepada kelompok kursus saya, Kak Paidah, Kak Ran, Kak Biah, Siti 

Khadijah Hrp, Siti Aisah saya ucapkan terimakasih banyak karena telah 

memberikan banyak motivasinya, dan terkhusus untuk Khadijah dan aisah 

semoga cepat nyusul. 

18. Teman-teman seperjuangan di kelas Pendidikan Antrologi kelas A Reguler 

stambuk 2016, terkhusus Islah Ul Husna teman mengerjakan skripsi sekaligus 

rela membantu ngurus berkas saya dimasa pandemic ini, dan Ok Nurhapifah 

yang patut dicontoh kesabarannya. Dan Gita juli Hapsari semoga cepat 

nyusul. 

19. Keluarga besar TGMC, OSAKA, OCEAN, BMI, dan keluarga besar MHT 

saya ucapkan banyak terimakasih  atas doa-doanya dan pelajaran yang kalian 

berikan sehingga menjadikan saya orang yang insyaAllah kuat bukan hanya 
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menghadapi  pengerjaan skripsi ini, tapi kuat menghadapi onak dan duri 

dalam kehidupan  

20. Kepada (teman-teman Magang 1 2 3 dan Siswa-Siswi di Yayasan PAB 

Helvetia dan SMA Negeri 4 Medan, dan teman2 KKN Patumbak 2),  

terimakasih untuk waktu yang berkesan dan kebaikannya, terkhusus buat bu 

kadus dan pak kadus yang sudah menganggap saya seperti anak sendiri. 

21. Bapak Drs. H. M. Fauzi, M.A selaku kepka sekolah di MA PAB 2 Helvetia 

Medan, bapak fazuli, bapak indra yang telah membantu saya dalam mengurus 

surat-surat yang dibutuhkan guna kelancaran dari awal sampai akhir proses 

penelitian. 

22. Kepada semua informan penulis yang telah bersedia meluangkan waktu 

selama penulis melakukan penelitian, sehingga mempermudah penulis dalam 

memperoleh semua data yang dibutuhkan. 

 

Semoga hasil penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan bagi 

peneliti selanjutnya terutama untuk membina dan mengarahkan karakter peserta didik 

agar lebih baik kedepannya, penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari 

pembaca. Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih dan Wassalam. 

Medan,    Juli 2020 

Penulis, 

 

Fitri Ramayana 

NIM. 3161122012 

 

 


