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KATA  PENGANTAR 

 

Puji Syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan manusia 

dengan penciptaan yang paling sempurna. Dia-lah yang melengkapi manusia 

dengan akal sehingga manusia 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 

karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana 

pendidikan. 

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah 

membantu sehingga skripsi yang berjudul “Pengaruh Konseling Individual 

Pendekatan Client Centered terhadap Etika Bergaul Siswa Kelas X IPA 2 

SMAN 4 MEDAN T.A 2017/2018”. 

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak terlepas dari hambatan – 

hambatan dan banyak kesulitan dalam menyelesaikannya. Namun dengan usaha 

dan kerja keras yang maksimal dan bantuan dari segala pihak terutama kepada 

Dosen Pembimbing Skripsi Ibu Prof. Dr. Asih Menanti MS, S.Psi yang telah 

memberikan bimbingan, motivasi dan saran - saran kepada penulis sejak awal 

penulisan skripsi sampai skripsi ini selesai dan memberikan kesempurnaan pada 

skripsi ini. 

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh 

pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, kepada Bapak/ Ibu : 
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1. Prof. Dr. Syawal Gultom,M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri Medan, 

yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada para mahasiswa 

UNIMED. 

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

Negeri Medan. Prof. Dr. Yusnadi, MS selaku Wakil Dekan Bidang 

Akademik, Drs. Elizon Nainggolan, M.Pd selaku Wajil Dekan  Bidang 

Keuangan dan Kepegawaian, Drs. Edidon Hutasuhut, M.Pd selaku Wakil 

Dekan Bidang Kemahasiswaan yang telah memberikan arahan dan 

motivasi pada seluruh mahasiswa FIP UNIMED. 

3. Dra. Zuraida Lubis, M.Pd, Kons. Selaku Ketua Jurusan Psikologi 

Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Medan yang telah memberi 

masukkan yang bermanfaat untuk menyelesaikan skripsi ini. Sekretaris 

Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Medan 

Dra. Nuranjani,M.Pd. 

4. Prof. Dr. Asih Menanti, MS, S.Psi selaku Dosen Pembimbing Akademik 

dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak membimbing penulis 

selama mengikuti pendidikan di FIP UNIMED sampai menyelesaikan 

skripsi.  

5. Dra. Zuraida Lubis, M.Pd. Kons, Dr. Nasrun, MS, Rafael Lisinus Ginting, 

S.Pd, M.Pd selaku Dosen Penguji yang telah banyak memberi masukan 

dan mengkoreksi dalam menyempurnakan skripsi ini. 

6. Kepada Ramly S.Pd, M.PdselakuKepala Sekolah SMA Negeri 4 Medan 

beserta Wakilnya, guru-guru di SMA Negeri 4 Medan khususnya guru BK 
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serta pegawai SMA Negeri 4 Medan yang telah banyak membantu dan 

mengijinkan untuk melakukan penelitian. 

7. Kepada siswa yang menjadi subjek penelitian yang telah mengikuti 

layanan konseling individual dengan pendekatan client centered dengan 

baik, tanpa bantuan adik – adik semua skripsi ini tidak akan selesai. 

8. Seluruh Dosen yang ada di Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan 

Fakultas ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan, yang telah 

memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti 

pendidikan. 

9. Seluruh STAF dan Pegawai Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Medan atas kerjasama dan bantuan kepada peneliti terutama dalam usaha 

surat - menyurat. 

10. Pegawai Perpustakaan FIP Universitas Negeri Medan dan Pegawai 

Perpustakan Digital Library Universitas Negeri Medan.  

11. Teristimewa kepada kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Manongtong 

Sirait dan Ibunda Rengsi Sinaga S.Pd. Melalui merekalah saya temukan 

dan rasakan nikmatnya Cinta-Mu yang tidak henti-hentinya memberikan 

doa dan dukungan baik itu moril maupun materil. Ayah dan Ibu adalah 

inspirasi dan penopang semangat saya dalam menyelesaikan studi ini serta 

motivasi - motivasi yang beliau berikan kepada saya membuat saya siap 

dan kuat dalam menghadapi kehidupan ini. Terimakasih atas doa, 

semangat dan dukungannya selama ini kepada penulis agar penyelesaian 

skripsi berjalan dengan baik. 
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12. Terimakasih penulis ucapkan kepada yang terkasih Rocky Hinsa Abraham 

Degreed Sihombing, Amd.Par yang selalu bersedia menyediakan 

waktunya dan mendukung penulis dalam bentuk materil maupun moril, 

mendoakan dan memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi. 

13. Asima Riski A. Simbolon, Grache Lita Rajagukguk, ButetSinabutar S.Pd, 

terima kasih sahabat-sahabat ku ABGL yang telah mendoakan, memberi 

masukan, motivasi dan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan 

skripsi. 

14. Seluruh Mahasiswa BK Reguler dan Ekstensi terkhusus kelas Reguler A 

stambuk 2013, teman-teman PPLT BK SMAN 5 Medanyang telah 

memberikan semangat dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. 

15. Seluruh Kompenen Pelayanan UKMKP UP – FIP, Tekhusus untuk KTB 

ku WPT dan ULIATE yang selalu mendukung, memotivasi dan 

memberikan semangat kepada penulis dan tak lupa penulis ucapkan 

terimakasih juga kepada Pemimpin Kelompok Kecil saya Yan Mangisi 

Sipahutar S.Pd, Sartika Nababan S.Pd, Winda Lidya Lumban Tobing S.Pd 

yang memberi dukungan kepada saya dan menguatkan saya di dalam 

Doanya. 

 

Penulis menyadari masih banyak kesalahan baik tata bahasa. Untuk itu 

penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca 

demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita 

semua, penulis ucapkan terimakasih. 
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