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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur seindah ucapan kehadirat Allah SWT yang telah 

menganugerahkan kesehatan, melimpahkan rahmat, karunia-Nya serta petunjuk 

kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : 

“Meningkatkan Aktivitas Memberikan Pertolongan Melalui Pembelajaran 

Karakter Cerdas format Kelompok (PKC-Ko) Pada Konselor Sebaya Di 

Universitas Negeri Medan Tahun 2014”, sebagai salah satu syarat untuk 

memproleh Gelar Sarjana (S-1) Pendidikan pada Jurusan Psikologi Pendidikan 

dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Medan. 

 Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti banyak menemui hambatan dan 

rintangan dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis sendiri, meskipun 

penulisan skripsi ini masih memiliki kekurangan dan kelemahan, baik sistematika 

penulisan maupun penggunaan bahasanya. Namun berkat bimbingan Ibu Dosen 

Pembimbing dan juga berbagai pihak, maka akhirnya penulis dapat 

menyelesaikannya. Oleh karena itu, terimakasih yang tak terhingga saya haturkan 

pada Ibu Prof. Dr. Hj Rosmala Dewi, M.Pd, Kons, selaku Dosen Pembimbing 

Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan, dukungan, motivasi, saran dan 

kritik, serta ketabahan dan kesabaran dalam membimbing penulis dari awal 

hingga selesainya penulisan skripsi ini. 

 Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan  dan ketulusan hati penulis 

juga mengucapkan terima kasih kepada : 
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1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, MS selaku Rektor Universitas 

Negeri Medan. 

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

3. Bapak Prof. Dr. Yusnadi, MS sebagai Wakil Dekan I, Bapak Drs. Aman 

Simare-mare, MS sebagai Wakil Dekan II dan Bapak Drs. Edidon 

Hutasuhut, M.Pd sebagai Wakil Dekan III. 

4. Ibu Dra. Kemali Syarif, M.Pd sebagai Ketua Jurusan Psikologi Pendidikan 

dan Bimbingan dan kepada Ibu. Dra Nurajani, M.Pd sebagai Sekretaris 

Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. 

5. 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 terutama 

dosen-dosen penyelaras penulis yang memberikan banyak masukan demi 

perbaikan skripsi ini (Ibu Prof. Dr. Sri Milfayetty, MS, Kons, Bapak Dr. 

M. Rajab Lubis, MS dan Bapak Drs. Edidon Hutasuhut, M.Pd). 

6. Seluruh Staf Tata Usaha dan Pegawai Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Medan atas kerja sama dan bantuan yang diberikan. 

7. Kepada Unit Pelayanan Bimbingan dan Konseling UPBK UNIMED yang 

dipimpin oleh Prof. Dr. Hj Rosmala Dewi, M.Pd.Kons serta para staf dan 

pegawai UPBK (Kak Risda, Bang Apri dan Bu Ana), terima kasih atas 

kerja sama yang telah diberikan selama peneliti melakukan penelitian. 

8. Ibu Dra. Rahmulyani, M.Pd Kons yang telah membantu peneliti 

melaksanakan Pembelajaran Karakter Cerdas Format Kelompok  (PKC-

KO) di Counseling Centre Unimed. 
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9. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis, Ayahanda H. Amiruddin 

Sulaiman Lubis (semoga cepat pulih dari sakitnya ya ayahku) dan Ibunda 

Rodiyah Nasution (umakku yang sabar dan selalu berkorban untuk anak-

anaknya) yang telah membesarkan, mendidik serta membiayai hidup 

penulis hingga saat ini sehingga ananda dapat menyelesaikan studi di 

Universitas Negeri Medan dengan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan. 

10. Kepada Asrodi Big Family tercinta, nenek sayang Fatimah Zahra Batubara 

dan juga kakak-kakak dan adik-adik saya, kak iyam, kak amah, kak dijah, 

kak biah, bang fadhil, apik, ida, pipah dan uswah yang telah banyak 

memberikan semangat dan doa kepada penulis selama menyelesaikan studi 

di Universitas Negeri Medan. 

11. Para keponakanku tersayang yang selalu menambah semangat etek/bou 

(wilda, fadhli, auliya’, irsyad, dzikra, isna, yasin, hanif dan amira). 

12. Ahmad Fauzan Nasution, yang selalu memberikan semangat dan bantuan 

yang tak terkira selama proses penulisan skripsi (cepat nyusul ya meraih 

gelar S.Pd). 

13. Sahabat saya selama kuliah di Unimed, Lely, Nita, Nuraini, Pauji dan 

rekan-rekan mahasiswa Jurusan PPB/BK Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Medan yang dari awal perkuliahan telah bersama dan 

turut membantu penulis baik dukungan moril maupun material sehingga 

skripsi ini selesai. 

14. Kepada saudara-saudara penulis,  Aminah, Dhani, Abdah, Ati, Midah, 

Yani,  Saddam, Lagut, Nina, Uci, Syafa, Encha, Silva, Yuli, Mita dan 

Nilam yang selalu mengingatkan ketika malas dan jenuh menghinggapi 
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penulis dan kak Mutiah yang menyemangati dikala semangat lemah. 

Semoga persahabatan dan persaudaraan kita selalu diridhoi oleh Allah 

SWT. 

15. Teruntuk Syahraeni Ayu, Nurhasanah dan Atikah Kholilah semangat ya 

dalam penyelesaian skripsinya dan terimakasih atas kehadiran kalian yang 

menguatkan dikala penulis lemah. 

Semoga bantuan dan jasa  yang telah diberikan kepada penulis mendapat 

balasan dari Allah SWT. Semoga isi skirpsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua 

khususnya dalam memperkaya khasanah ilmu pendidikan bidang bimbingan dan 

konseling. Akhirnya, peneliti mengucapkan terima kasih kepada para pembaca 

yang menyempatkan diri membaca skripsi ini. 

  

 

 

 

 

 

      Medan, 5 Februari  2015 
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