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KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur 

penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat serta kasih sayang-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya shalawat dan salam 

kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW sebagai risalah dan 

membawa kebenaran serta keselamatan dunia dan akhirat. Adapun judul skripsi 

penulis adalah “Pengaruh Pemberian Layanan Bimbingan Kelompok Teknik 

Expository Terhadap Perencanaan Pilihan Karir Siswa Kelas X IPA 6 SMA 

Negeri 12 Medan T.A 2016/2017. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk 

memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana pendidikan bagi mahasiswa 

program S1 pada program studi Bimbingan dan Konseling Jurusan Psikologi 

Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Medan. Penulis menyadari bahwa 

skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan 

kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan 

skripsi ini. 

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga 

pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa 

hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak 

yang telah memberikan bantuan moril maupun materil secara langsung maupun 

tidak langsung kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, 

terutama kepada yang saya hormati: 

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

Medan beserta stafnya. 
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2. Bapak Dr. Nasrun, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan UNIMED 

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

Fakultas Ilmu Pendidikan. 

4. Bapak Drs. Elizon Nainggolan M.Pd selaku Wakil Dekan Bidang 

Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Ilmu Pendidikan. 

5. Bapak Drs. Edidon Hutasuhut, M.Pd selaku Wakil Dekan Bidang 

Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Pendidikan. 

6. Ibu Dra. Zuraida Lubis, M.Pd, Kons selaku Ketua Jurusan Psikologi 

Pendidikan Dan Bimbingan Universitas Negeri Medan,  

ibu Dra. Rahmulyani, M.Pd. Kons sebagai dosen pembimbing skripsi dan 

juga selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan 

bimbingan, arahan, bantuan, dan kesediaannya untuk meluangkan waktu 

dalam memberikan saran bimbingan yang sangat berguna dalam 

menyelesaikan skripsi ini, serta Ibu Dra. Nurarjani, M.Pd selaku Sekretaris 

Jurusan. 

7. Ibu Dra. Zuraida Lubis, M.Pd, Kons, Ibu Prof. Dr. Rosmala Dewi, M.Pd, 

Kons, Ibu Asiah M.Pd  selaku Dosen Narasumber dan Penguji Skripsi 

yang telah memberikan pengarahan, saran dan koreksi dalam penyusunan 

skripsi ini. 

8. Seluruh Staff FIP Unimed yang telah memberikan kemudahan dalam 

pengurusan pengajuan judul skripsi hingga pengajuan sidang, khususnya 

jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan yang telah memberikan 

bekal ilmu hingga penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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9. Bapak Drs.Jasmen Tampubolon, M.Si selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 

12  Medan dan ibu Dra. Bedsaida Riaty selaku Pamong ketika penelitian di 

SMA Negeri 12 Medan serta  seluruh Bapak/Ibu Guru beserta Staff 

pegawai di sekolah yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam 

memperoleh data penelitian yang penulis butuhkan. 

10. Teristimewa sekali kepada kedua orangtua Ayahanda Muh. Soleh Daulay, 

Ibunda tercinta Almh Nurhabibah Siregar, terimakasih atas segala do’a 

yang selalu dipanjatkan kepada Sang Maha Pengabul Do’a, serta 

perhatian, kasih sayang, dukungan moril dan materil yang tiada henti, 

sehingga ananda dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

11.  Abang tersayang Maranaek Daulay, Ahmad, daulay, Soipul Daulay , dan 

kakak tersayang Nurhayati S.Sos Daulay, Tialan daulay, Murni Jida  S.Pd 

Daulay dan Adik tercinta Aripin Daulay, terimakasih atas segala doa, 

dukungan, semangat, nasehat dan perhatian penuh yang tiada henti 

diberikan setiap waktu serta usaha dorongan moril dan materil, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

12. Teman seperjuangan dalam suka dan duka sahabat terbaik dan terkasih 

Andry Anggraini, Nuri Handayani, Wiwik Astuti, dan Zuminarti 

terimakasih banyak untuk kesabaran, pengertian dan bantuannya selama 

penyelesaian skripsi ini. 

13. Terima kasih kepada sahabat-sahabat terbaikku Bintang, Hanifa, Etika, 

dan Khairunnisa telah memberikan motivasi serta dorongan untuk penulis 

agar selalu bersemangat dalam penulisan skripsi. 
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14. Teman-teman seperjuangan saya kelas BK Reg A 2013, terima kasih telah 

memberikan dukungannya, semoga kebaikan kalian mendapat ganjaran 

yang baik dan di ridhoi Allah SWT.  

15. Teman-teman di UKMI Ar-Rahman Unimed yang telah banyak 

memberikan support dalam penyelesaiain skripsi ini. 

16. Serta semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyelesaian skripsi 

ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. 

Semoga bantuan dan jasa baik yang telah diberikan kepada penulis 

mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis telah berupaya dengan semaksimal 

mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini, namun penulis menyadari skripsi ini 

masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, baik dari segi isi maupun tata 

bahasa, untuk itu penulis mengharapkan saran yang bersifat membangun dari 

pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Kiranya isi skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi kita semua khususnya dalam memperkaya Ilmu Pendidikan di bidang 

Bimbingan Konseling. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih. 
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