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telah membantu, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si selaku Rektor UNIMED 

2. Bapak Drs. Nasrun, MS, Selaku Dekan FIP, Bapak Prof. Dr. Yusnadi,MS 

Selaku Pembantu Dekan 1, Bapak Drs. Aman Simaremare, M.Pd Selaku 

Pembantu dekan II, dan Bapak Drs. Edidon Hutasuhut, M.Pd Selaku 

Pembantu dekan III Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. 



3. Bapak Prof. Dr. Abdul Munir, M.Pd Selaku Ketua Jurusan Psikologi 

Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Medan,  serta Sekretaris 

Jurusan ibu Dra. Nurarjani, M.Pd.  

4. Ibu Dra. Pastiria Sembiring, M.Pd. Kons Selaku Dosen Pembimbing 

Skripsi yang telah memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi 

ini. 

5. Bapak Drs. Ahmad Nosari  selaku dosen pembimbing akademik yang 

telah memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi. 

6. Bapak Prof. Dr. Abdul Munir, M.Pd, Ibu Dra. Nurmaniah, M.Pd dan Ibu 

Dr. Anita Yus, M.Pd selaku dosen penguji yang telah memberikan saran 

dan masukan kepada penulis.  
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10. Tak lupa pula buat abangku yang tersayang Sudarmo, Saikun Saragih, dan 

Jaiman Saragih serta kakakku tersayang Poniati Saragih serta keponakan-
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