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KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik 

Allah SWT, Pencipta dan Pengendali alam semesta, atas segala nikmat dan 

hidayah yang tak terkira, yang menciptakan manusia sebagai makhluk yang 

sempurna. Dia yang melengkapi manusia dengan akal sehingga manusia dapat 

berpikir dan mempunyai hasrat untuk senantiasa mencari kebenaran, senantiasa 

belajar sepanjang hayatnya, senantiasa berpikir sepanjang rentang kehidupannya 

agar menjadi pribadi yang bermakna serta mampu menyelesaikan masalah yang 

dihadapinya. Atas berkat rahmat dan anugerah yang diberikan-Nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pemberian 

Layanan Bimbingan Belajar Terhadap Kebiasaan Belajar Positif Siswa kelas 

XI di SMA Negeri 1 Karang Baru Tahun Ajaran 2014/2015”. Shalawat dan 

salam tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW. Keluarga dan para sahabat serta 

seluruh generasi setelahnya. 

Selama penyusunan skripsi ini penulis juga mendapat berbagai hambatan, 

kesulitan maupun rintangan yang dilalui. Namun berkat bimbingan Bapak/Ibu 

Dosen Pembimbing dan juga berbagai pihak, maka akhirnya penulis dapat 

menyelesaikannya. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada : 

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

Negeri Medan. 

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

sebagai Pembantu Dekan I, Bapak Drs. Aman Simaremare, MS sebagai 
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Pembantu Dekan II, dan Bapak Drs. Edidon Hutasuhut M.Pd sebagai 

Pembantu Dekan III Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. 

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

Pendidikan dan Bimbingan yang banyak memberi saran kepada penulis 

dalam penyusunan skripsi dan kepada Ibu. Dra Nurajani,M.Pd sebagai 

Sekertaris Jurusan. 

4. Bapak Nasrun, MS  sebagai dosen pembimbing skripsi dan juga selaku 

dosen pembimbing akademik yang telah banyak memberikan bimbingan, 

arahan, bantuan, dukungan, motivasi, saran dan kritik, serta ketabahan dan 

kesabaran dalam membimbing penulis dari awal hingga selesainya 

penulisan skripsi ini. 

5. Ibu Dra. Rahmulyani, M.Pd, Kons, Ibu Dra. Nurarjani, M.Pd, Ibu Dra. 

Zulhaini. S. selaku  dosen penguji skripsi yang telah memberikan saran 

dan kritik kepada penulis sebagai masukan agar skripsi ini menjadi lebih 

baik. 

6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan yang 

telah memberikan banyak ilmu, bimbingan dan motivasi kepada peneliti 

semenjak mengikuti pendidikan Bimbingan dan Konseling. 

7. Seluruh staf dan Pegawai Fakultas Ilmu Pendidikan, pegawai perpustakaan  

Universitas Negeri Medan atas kerja sama dan bantuan yang diberikan 

kepada penulis terutama dalam usaha surat-menyurat dan pinjaman buku-

buku nya. 

8. Bapak Kepala Sekolah Muzlizar, S.Pd dan Ibu Surayya S.Pd selaku Wakil 

Kurikulum dan Bapak Tjuned Taher S.Pd dan Ibu Wan Srinida Asmawita 
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S.Pd selaku guru BK yang telah sangat banyak membantu dalam 

melaksanakan penelitian dan pengumpulan data. Guru-guru SMA Negeri 1 

Karang Baru serta siswa/I SMA Negeri 1 Karang Baru atas izin, bantuan 

dan kerjasama kepada penulis untuk penelitian di sekolah tersebut. 

9. Teristimewa buat kedua orang tua ku tercinta Ayahanda Bapak 

Kaharuddin dan Ibundaku tersayang Ibu Sri Susilawati beserta seluruh 

keluarga besar penulis terima kasih atas doa, kasih sayang, dukungan, 

motivasi dan materi yang diberikan kepada penulis sehingga  dapat 

menyelesaikan studi di Universitas Negeri Medan dengan memperoleh 

gelar Sarjana Pendidikan 

10. Buat saudara-saudaraku, Kakakku Haryati dan Abang ku Awaluddin 

S,,Pd.I serta para Keponakan si kecil Nazwa, Zira, Jundi dan Syamil yang 

selalu menghibur disaat penulis mengalami kejenuhan. 

11. Buat Sahabat-sahabat terbaikku, 3 Musketerees Ruby, Tika dan Seven 

Power Yamin, Kasful, Kusno, dan Hardinal yang selalu memberi 

semangat, motivasi dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini dan 

selalu bersama disaat suka dan duka dari awal penulisan hinggan selesai. 

12. Teman-teman seperjuangan ku Devi, Andry, Ledy, Diba, Dwi, Dewi, 

Disty, Atika, Ulfa serta seluruh teman-teman BK REG A yang nama nya 

tidak bisa disebutkan satu persatu yang sangat banyak membantu penulis 

dalam proses pengerjaan skripsi ini. 

13.  Terima  kasih juga untuk teman-teman kost ku kak Hetty, Juli, kak Yuni, 

Maya, dan Kak Mey yang telah memberikan inspirasi, doa, dan dukungan 

kepada penulis. 
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14. Teman-teman seperjuangan PPLT 2013 SMA Negeri 1 Bandar Kab. 

Simalungun, dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu 

yang telah memberikan semangat kepada penulis. 

 

Semoga bantuan dan jasa baik yang telah diberikan kepada penulis 

mendapat balasan dari yang Maha Esa. Penulis telah berupaya dengan semaksimal 

mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak 

terdapat kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis 

mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca demi 

sempurnanya skripsi ini. Kiranya isi skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua 

khususnya dalam memperkaya khasanah ilmu pendidikan bidang bimbingan dan 

konseling.       

 

 

 

Medan,   Agustus 2014 
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