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KATA PENGANTAR 
 
 

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah -Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 

skripsi dengan, judul “Pengaruh layanan bimbingan Kelompok teknik role playing terhadap 

penyesuaian diri siswa kelas X SMA Negeri 2 Lubuk Pakam”.  

Penelitian ini menelaah Penyesuaian Diri siswa karena dewasa ini remaja dan anak - 

anak mempunyai tingkatpenyesuaian diri yang cenderung rendah dalam interaksi lingkungan. 

Hal ini juga terjadi pada siswa di SMA N 2 Lubuk Pakam. Oleh karena itu penulis tertarik 

untuk menelitinya dalam skripsi ini. 

Penyusunan skripsi berdasarkan atas penelitian eksperimen yang dilakukan dalam 

suatu prosedur terstruktur dan terencana. Berkat rahmat Allah SWT dan usaha, skripsi ini 

dapat terselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, 

oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd , selaku Rektor Universitas Negeri Medan 

yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi di 

Fakultas Ilmu Pendidikan. 

2. Bapak Dr. Nasrun, MS , selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Medan yang telah memberikan izin penelitian, untuk penyelesaian skripsi ini. 

3. Bapak Prof. Dr. Yusnadi, MS , selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak 

Dr.Aman Simaremare, MS selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan, dan Bapak Drs. 

Edidon, M.Pd selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan 

4. Ibu Dra. Zuraida Lubis, M.Pd, Kons selaku Ketua Jurusan Psikologi Pendidikan dan 

Bimbingan Universitas Negeri Medan. Serta Ibu Nurarjani, M.Pd selaku Sekretaris 

Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Medan. 
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5. Bapak Dr. M. Rajab Lubis, MS, Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan 

bimbingan demi kesempurnaan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan dan arahan 

yang diberikan selama ini. 

6. Ibu Dr. Nur’aini, MS, Ibu Prof. Dr. Sri Milfayetty, MS, Kons, S.Psi, dan Ibu 

Dra.Rahmulyani, M.Pd. Kons selaku Dosen Penguji yang telah banyak memberi 

masukan dan mengkoreksi dalam kesempurnaan skripsi ini. 

7. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Ilmu Pendidikan dan Bimbingan Universitas 

Negeri Medan terima kasih atas kerjasama dan bantuan kepada peneliti terutama 

dalam usaha surat-menyurat. 

8. Bapak Drs. Awaluddin. M.Si, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Lubuk Pakam atas ijin 

yang diberikan pada peneliti. 

9. Ibu Dra. Radhiati, M.Si. Kons, selaku guru pembimbing SMA N 2 Lubuk Pakam atas 

bantuan dan ijin yang diberikan kepada peneliti. 

10. Teristimewa kepada kedua orang tua yang penulis sayangi, Ayahanda Sarji dan 

Ibunda Sumarsiah. Terimakasih buat doa dan dukungan baik moril maupun materil. 

Ayah dan Ibu adalah inspirasi dan penopang semangat penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini serta motivasi-motivasi yang beliau berikan kepada penulis membuat 

penulis siap dan kuat dalam mengarungi samudra kehidupan ini. 

11. Adik - adik yang penulis sayangi, Luki Susanti, Muhammad Akbar, Siti Nur Jannah, 

terimakasih buat doa, semangat dan dukungannya kepada penulis. 

12. Terimakasih buat Harry Prakarsa Dan Mikhaylla Mumtaz Prakarsa yang selalu 

mendoakan penulis dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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13. Terimakasih buat sahabat terbaik penulis, Arif Siregar, Fadillah Hanum Siregar, 

Shirley Kristanty Simanjuntak, Sri Muspika Rambe yang telah mendoakan, 

memberikan masukan, motivasi dan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan 

skripsi. 

14. Teman-teman seperjuangan skripsi, Ummi Kalsum Harahap, dan Johan Nababan, 

penulis mengucapkan terimakasih buat motivasi dan kerja sama selama proses 

penyusunan skripsi ini mulai dari awal bimbingan hingga skripsi ini selesai. 

15. Seluruh mahasiswa Psikologi Bimbingan dan Konseling terkhusus teman-teman 

Ekstensi 2012 yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu, penulis 

ucapkan terima kasih. 

Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca. Penulis menyadari 

sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu diharapkan kritik dan 

saran yang membangun diberbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. 
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