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KATA PENGANTAR 

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah 

melimpahkan rahmad dan karunia-Nya berupa kesehatan dan hidayah-Nya, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : “Pengaruh Pola Asuh Orang 

Tua Terhadap Kreativitas Siswa Kelas X SMA Swasta Budisatrya Medan Tahun 

Ajaran 2012/2013”. 

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

memperoleh gelar sarjana pendidikan guru Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Medan. 

 Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna dan masih banyak yang 

harus diperbaiki, hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan,kemampuan dan 

pengalaman yang dimiliki penulis. Maka dengan segala kerendahan hati penulis 

menerima segala masukan baik itu berupa saran maupun kritik yang bersifat 

membangun demi  menyempurnakan skripsi ini. 

Dalam skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya banyak pihak-pihak yang telah 

membantu, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Prof.Dr.Ibnu Hajar Damanik,M.Si sebagai rektor Universitas Negeri 

Medan dan Pembantu Rektor beserta seluruh stafnya yang telah memberikan 

kesempatan pada penulis melaksanakan studi di Universitas Negeri Medan. 

2. Bapak Drs.Nasrun, MS sebagai Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Medan. 

3. Bapak Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Bapak pembantu Dekan III 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. 
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4. Ibu Dr. Anita Yus, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak 

membantu penulis, memberikan masukan, petunjuk dan sarannya dalam 

penyusunan skripsi ini. 

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

dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. 

6. Ibu Dra. Nurarjani, M.Pd sebagai Sekretaris Jurusan Psikologi Pendidikan dan 

Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan  

7. Bapak Drs. Edidon Hutasuhut, M.Pd,  Ibu Dra.Zuraida Lubis, M.Pd dan Ibu  

Dra. Zulhaini S, sebagai dosen penguji yang telah memberikan saran dan 

masukan kepada penulis. 

8. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas 

Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan atas bekal ilmu yang diberikan 

kepada penulis selama perkuliahan serta seluruh Pegawai Tata Usaha saya 

ucapkan terima kasih. 

9. Secara khusus buat Ibu Ana dan Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Medan atas kerjasama dan bantuan kepada 

peneliti terutama dalam usaha surat-menyurat. 

10. Bapak G.Azis, BA kepala sekolah SMA Swasta Budisatrya Medan, Bapak 

Sunarto, S.Pdi sebagai guru BK serta kepada guru bidang studi dan seluruh staf 

pengajar dan pegawai di SMA Swasta Budisatrya Medan yang telah 

mengizinkan penulis melakukan penelitian. 

11.  Teristimewa untuk kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Margiot Hutabarat 

dan Ibunda Nurhaima Harahap tercinta yang telah mengasuh dan membesarkan 
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penulis, serta memberikan jalan yang terbaik kepada penulis dengan berbagai 

dukungan baik yang bersifat moril dan materil serta doa-doanya kepada penulis. 

Dan kepada adik tersayang Nila Putri Hutabarat, S.Pd yang selalu memberi 

semangat penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

12. Buat orang yang spesial, M. Fadillah Nur yang begitu bersemangat, begitu setia, 

begitu perhatian yang selalu membantu penulis sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan dengan baik. 

13. Sahabat-sahabatku yaitu Nurlelawati, Ade Try Marwita, Putri Sahara Tarigan, 

Ira Bariyah Tarigan, Oktawalnia dan rekan-rekan seperjuangan yang ada dikelas 

reguler BK O8 UNIMED atas bantuan dan motivasinya kepada penulis. 

14. Seluruh pihak yang telah membantu dan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat 

disebut satu persatu, terima kasih atas dukungan dan motivasinya. 

 Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kejanggalan 

baik kata-kata maupun susunan kalimatnya, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik 

dan saran pembaca yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. 

Atas segala bantuan dan bimbingan yang telah penulis terima dari berbagai 

pihak, semoga tuhan memberikan balasan atas kebaikan dari semuanya. 

 

Medan, 13 Maret 2013 

Penulis  
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