
KATA PENGANTAR 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadirat Allah SWT, karena 

atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang memberikan kesehatan dan hikmah 

kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan 

waktu yang direncanakan. Skripsi berjudul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa Melalui Layanan Penguasaan Konten Bidang Bimbingan Belajar Pada 

Siswa Kelas VIII MTs Negeri 3 Medan T.A 2012/2013, disusun untuk 

memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Medan. 

 Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan dapat di 

selesaikan dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, 

penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada 

semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Untuk kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Si sebagai Rektor UNIMED yang 

telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan study di Univerrsitas 

Negeri Medan. 

2.  Bapak Drs. Nasrun Nasution, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan 

UNIMED. 

3. Pembantu dekan I, pembantu dekan II, dan pembantu dekan III Fakultas 

Ilmu Pendidikan UNIMED. 



4. Bapak Prof. Dr. Abdul Munir, M.Pd sebagai Ketua Jurusan Psikologi 

Pendidikan dan Bimbingan beserta stafnya, yang telah memberikan 

kemudahan dalam pengurusan pengajuan judul skripsi hingga pengajuan 

sidang skripsi. 

5. Ibu Dra. Zulhaini S selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan penuh 

ketekunan dan kesabaran membimbing dalam penulisan skripsi. 

6. Ibu Dra. Rahmulyani, M.Pd., Kons., Ibu Dra. Nurmaniah, M.Pd., dan 

Bapak Drs. Edidon Hutasuhut, M.Pd selaku dosen penguji yang telah 

memberikan pengarahan,saran dan koreksi dalam penyusunan skripsi. 

7. Bapak/Ibu Dosen UNIMED, khususnya Jurusan Psikologi Pendidikan dan 

Bimbingan yang telah memberikan bekal ilmu hingga penulisan dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

8. Bapak Drs. Edidon Hutasuhut, M.Pd selaku dosen pembimbing akademik 

yang telah membimbing selama perkuliahan. 

9. Bapak Drs. Hamidi Nasution, M.Psi sebagai Kepala Sekolah MTs Negeri 

3 Medan yang telah memberikan izin dan kemudahan untuk penelitian di 

sekolah tersebut. 

10. Secara khusus kepada ibunda dan ayahanda tercinta, Budi Suriani 

Nasution dan Usman Gade yang telah mendidik dan memberikan 

dukungan kepada saya berupa materi dan moril sehingga dapat 

menyelesaikan study ke jenjang sarjana pendidikan. 

11. Tak lupa pula buat saudara-saudaraku tercinta, Muhammad Sanusi, Fitri 

Rhamadhani, Nirwana Mora Zulfa Nasution, Lulu Gilank Harina, Inggit 

Galuh Harina dan Endah Galih Harina serta buat uwak tersayang Hj. 



Naimah Nasution dan Zulkarnaen Nasution yang telah memberikan 

dukungan serta do’a kepada penulis. 

12. Kepada sahabat- sahabat terbaik saya, Pepi Septy Anjani Panjaitan, Dinda 

Fadila, Syahdariah, Khairunnajah Siagian, Maya Sari, Annisa Akhyari dan 

Masyitah Nasution yang selalu memberikan dukungan dan semangat 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

13. Kepada seluruh teman-teman saya Jurusan Psikologi Pendidikan dan 

Bimbingan stambuk 2008 yang turut membantu dan memotivasi selama 

perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini. 

Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam peneyelesaian 

skripsi ini, namun penulis menyaddari masil banyak terdapat kelemahan 

baik dari segi isi maupun penulisannya, untuk itu penulis mengharapkan 

saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca untuk di jadikan 

perbaikan pada penelitian berikutnya. 

 

 

      Medan, 22 Desember 2012 

      Penulis, 

 

 

      Mayumi Ramadhani 

      NIM. 108121056 

 



“…. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu beberapa 
derajat”. (Q.S. Al Mujadalah : 11) 

 

Dahulu……. 

Ketika kau hadirkan diriku ke dunia 

Ketika kau belai aku dengan cintamu 

Ketika kau besarkan aku dengan kasih sayangmu 

Ketika keringat dan darah berpadu dalam pengorbananmu 

Ketika do’a tulus tak  pernah henti dari hatimu 

Yang ku tahu hanya satu, Ayah Ibuku.........!! 

Sekarang ......Ayah, Ibu ! 

Baru kusadari sepenuhnya 

Bahwa dibalik kewajiban muliamu 

Tersirat bakti yang harus kuwujudkan 

Yang tak pernah dapat membalas perjuangan dan 

Pengorbanan hidupmu 

Untuk mengungkapkan terima kasihku 

Hari ini dan selama-lamanya. 

 

 Skripsi ini kupersembahkan kepada orang-orang yang kucintai : 

 Ayahandaku  : Usman Gade 

 Ibundaku : Budi Suriani Nasution  

   

  Sembah Sujud Ananda 

        Mayumi Ramadhani 
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