
ii 
 

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-Lah 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 anugrah yang diberika-Nya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Meningkatkan Kemampuan Siswa Mencatat 

Pelajaran Melalui Layanan Konten “Teknik Mencatat Tulis Susun” Pada Siswa Kelas XI 

SMK Bina Satria Medan Tahun Pelajaran 2014/2015. Shalawat dan salam tercurah kepada 

Baginda Rasulullah SAW, keluarga dan parasahabat serta seluruh generasi setelahnya. 

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa 

bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada:  

1. Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si selaku Rektor Universitas Negeri Medan 

2. Drs. Nasrun, M.S selaku Dekan FIP, Prof. Dr. Yusnadi, M.S selaku Wakil Dekan 1, 

Drs. Aman Simaremare, M.S selaku Wakil Dekan II, dan Drs. Edidon Hutasuhut, M.Pd 

selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. 

3. Dra. Kemali Syarif, M.Pd selaku Ketua Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan 

Universitas Negeri Medan. 

4. Dra. NurArjani, M.Pd selaku sekertaris jurusan Jurusan Psikologi Pendidikan dan 

Bimbingan Universitas Negeri Medan. 

5. Ibu Nur’aini A selaku dosen Pembimbing Akademik. 
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6. Prof. Dr. Sri Milfayetty, MS. Kons, S.Psi selaku dosen pembimbing skripsi yang telah 

memberikan bimbingan, arahan, bantuan dan kesediaannya untuk meluangkan waktu 

dalam memberikan saran bimbingan yang sangat berguna dalam menyelesaikan skripsi 

ini. 

7. Prof. Dr. Asih Menanti MS, S.Psi, Dra.Kemali Syarif, M.Pd, Drs. Nasrun M.S. Selaku 

dosen penguji skripsi yang telah memberikan saran dan kritik kepada penulis sebagai 

masukan agar skripsi ini menjadi lebih baik. 

8. Seluruh Dosen Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan yang telah banyak 

memberikan ilmu, arahan, dukungan, saran  dan motivasi kepada penulis selama berada 

didalam maupun di luar perkuliahan. 

9. Seluruh Staff dan pegawai Fakultas Ilmu Pendidikan, pegawai perpustakaan Universitas 

Negeri Medan atas kerja sama dan bantuan kepada penulis terutama dalam usaha surat-

menyurat dan pinjaman buku-bukunya. 

10. Ir. Rosita, S.Pd, MM selaku Kepala Sekolah SMK Bina Satri Medan. Guru-guru serta 

pegawai SMK Bina Satria Medan serta siswa/i SMK Bina satria Medan atas izin, 

bantuan dan kerjasama kepada penulis untuk penelitian di sekolah tersebut. 

9 Teristimewa kepada kedua orang tua saya tercinta: Ayahanda Drs.H.Rusman 

Pangaribuan dan Ibunda Nurul Huda S.H yang telah merawat dengan penuh cinta dan 

kasih sayang dari kecil hingga dewasa serta selalu berusaha dan bersusah payah 

membiayai penulis dalam menggapai cita-cita, dan yang selalu memberikan dukungan, 

semangat  dan motivasi kepada penulis berupa materi, moral, serta do’anya yang tiada 

putus ya sehingga dapat menjadi kekuatan dalam menyelesaikan studi kejenjang sarjana 

pendidikan. Tak lupa buat Ibunda yang telah melahirkan saya Almh. Hj. Hartini 

Harahap, terima kasih kini penulis bisa menyelesaikan pendidikan kejenjang sarjana 

sesuai keinginan ibu waktu hidup. Buat abang-abang saya tersayang Ahmad Iskandar, 
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Amd, Sahrun Pangaribuan, Skm, Sofiyan Hadi, S.Pd, Amrizal, S.Pd. Terima kasih atas 

doa, Nasihat dan dukungannya selama ini.  

10. Terima Kasih untuk kakak saya Prof. Dr. Rosmala Dewi, M.Pd yang selalu memberikan 

semangat, motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi kejenjang sarjana 

pendidikan. 

11. Terima kasih untuk yang terkasih Sevira Haryanti yang selalu memberikan perhatian, 

semangat dan doanya sehingga penulis bisa menyelasikan studinya. 

12. Terima Kasih untuk Andre Susilo, S.Pd yang telah membantu penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini.  

13. Terima kasih untuk kelurga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan yang telah banyak memberikan 

saya pembelajaran baik di bidang akademik, religius, sosial, dan politik. 

14. Terima kasih untuk keluarga besar Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga Unimed (UKM 

OR) terkhususnya  untuk  bang Fathul Muin Simatupang, S.Pd, bang Ade Irham, S.Pd, 

Bang Khairan Mahruzar S.Pd, bang Danu Sapta Hadi Batubara, S.Pd, bang Haris 

Dominggos S.Pd, Khairul badri, Maspri Siahaan, Yang selalu memberikan ilmu 

pengetahuan organisasi, motivasi dan selalu membimbing saya untuk berjiwa Loyalitas 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

15. Terima kasih untuk teman saya Agus Mulyawan Barkah, S.Si, M. Firja Abitama, Abdul 

Rozak, Yogi Septianto, M. Jefri, Rafsan Jani yang selama ini menjadi teman terdekat 

penulis. 

16. Terima kasih untuk teman PPLT  Unimed 2013 dan posko celat terkhususnya untuk 

teman saya Mustakim Ritonga, Andi Putra, Puspo Ari Kuncoro, yang selama ini telah 

menjadi orang terdekat penulis. 
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17. Terima kasih untuk kawan-kawan dari BK Unimed, Angga Hermuzah Arditiansyah, 

S.Pd, M. Khasful Mahally Lubis, S.Pd, Wahid Kusno Anggoro, Ahmad Yamin Angkat, 

S.Pd, Hardinal Simaremare, Anggi Muharman Lubis, Dodi Hutagalung, Fidelis AAJS, 

Parwis Nasution, Imam Syuhada Akbar yang telah senantiasa menjaga kekompakan 

selama perkuliahan. 

Penulis menyadari masih banyak kesalahan baik dari isi mau pun tata bahasa. Untuk itu 

penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca demi 

kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi para pembaca terutama dalam dunia pendidikan pada umumnya dan 

khususnya dalam bidang bimbingan dan konseling. 
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