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KATA PENGANTAR 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus 

atas berkat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini. Dan juga karena ijin-Nya skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan untuk 

memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan. Adapun judul 

skripsi penulis adalah “Penerapan Layanan Bimbingan Kelompok Teknik 

Simulasi Untuk Meningkatkan Komunikasi Antarpribadi Siswa Kelas X 

SMA Negeri 1 Kabanjahe T.A 2016/2017”. Penulisan skripsi ini bertujuan 

untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk 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 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 Universitas 

Negeri Medan, Bapak Prof. Dr. Yusnadi, M.S selaku Pembantu Dekan 

Bidang Akademik Fakultas Ilmu Pendidikan, Bapak Drs. Elizon 

Nainggolan, M. Pd selaku Pembantu Dekan Bidang Umum dan Keuangan 

Fakultas Ilmu Pendidikan, dan Bapak Drs. Edidon Hutasuhut, M.Pd selaku 

Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Pendidikan. 

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

Pendidikan Dan Bimbingan Universitas Negeri Medan, Ibu Dra. Pastiria 

Sembiring, M.Pd, Kons sebagai Dosen Pembimbing skripsi yang telah 

memberikan bimbingan, arahan, bantuan, dan kesediaannya meluangkan 

waktu dalam memberikan saran bimbingan yang sangat berguna dalam 

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

Jurusan. 

4. Ibu Prof. Dr. Sri Milfayetty, MS. Kons, S.Psi, Ibu Dra. Nur Arjani, M.Pd, 

dan Bapak Prof. Dr. Abdul Munir, M.Pd selaku Dosen Penguji skripsi yang 

telah memberikan pengarahan, saran, dan koreksi dalam penyusunan skripsi 

ini. 

5. Seluruh staff Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan 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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6. Bapak Drs. Dasly Sembiring, M.Pd selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 

Kabanjahe dan Ibu Farida Sembiring, M.M, Kons selaku pamong ketika 

penelitian di SMA Negeri 1 Kabanjahe serta seluruh Bapak/Ibu Guru 

beserta staff/pegawai di sekolah yang telah memberikan izin dan 

kemudahan dalam memperoleh data penelitian yang penulis butuhkan. 

7. Teristimewa sekali kepada kedua orang tua saya, Bapak Arifin Ginting 

Manik dan Mamak Lelan Herlina Br Bukit. Terima kasih atas segala doa 

yang selalu kalian panjatkan kepada Allah Bapa dan Yesus Kristus sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Serta perhatian, kasih 

sayang, air mata, tawa, dukungan moril dan materil yang saya terima, saya 

ucapkan terima kasih untuk segalanya. 

8. Adik tersayang Emia Florensya Br Ginting Manik dan Regina Priscilla Br 

Ginting Manik yang selalu ada di segala kondisi penulis selama 

menyelesaikan skripsi ini. Dukungan, doa, air mata serta tawa yang kita 

alami menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

9. Teman dalam suka dan duka, sahabat terbaik, Abang Agustinus Nainggolan, 

Kakak Ellsa Br Ginting Suka, dan Adik Rika Meliana Br Sinurat yang selalu 

memberikan dukungan dan motivasi serta kesabaran dan pengertiannya 

selama penyelesaian skripsi ini. Semoga persahabatan ini selalu terjalin baik 

hingga nanti. 

10. Kepada Karang Taruna Desa Tigapanah atas dukungan, partisipasi, dan 

motivasinya kepada penulis. 
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11. Kepada Yonef Carvalen Simamora yang telah membantu penulis selama 

menyelesaikan skripsi ini. Kepada Meylinda Sembiring, Andri Sembiring, 

dan Henos Fernando Bukit yang telah meninggalkan kesan selama penulis 

menyelesaikan skripsi ini. 

12. 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 Tuhan Yesus Kristus. Penulis 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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        Penulis 

 

        Dini Natasya 
        NIM. 1103151015 


