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KATA PENGANTAR 

 Puji dan Syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang 

telah memberikan karunia-Nya kepada saya sehingga dapat menyelesaikan 

proposal skripsi dengan judul “Pengaruh Konseling Kelompok Pendekatan 

Cognitive Behavior Therapy  Terhadap Perilaku Sibling Rivalry Siswa 

Negeri 6 Medan Tahun Ajaran 2016/2017”. 

 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 berbagai pihak terutama kepada Dosen 

Pembimbing Skripsi Bapak Prof. Dr. Abdul Munir, M.Pd yang telah memberikan 

bimbingan, motivasi dan saran-saran kepada penulis sejak awal penulisan skripsi 

penelitian sampai skripsi ini selesai dan memberikan kesempurnaan pada skripsi 

ini. 

 Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada 

seluruh pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, antara lain: 

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd selaku rector UNIMED 

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

Universitas Negeri Medan 

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

Fakultas Ilmu Pendidikan yang telah membantu dan memberikan izin 

kepada penulis untuk melakukan kegiatan penelitian. 

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

Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Ilmu Pendidikan. 
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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 UNIMED, serta Sekretaris Jurusan Ibu 

Dra. Nurarjani, M.Pd 

7. Ibu Dra. Zuraida Lubis, M.Pd. Kons, Ibu Prof. Dr. Asih Menanti MS, 

S.Psi, Bapak Dr. Nasrun, MS, selaku dosen penguji skripsi yang telah 

membantu mengoreksi kesempurnaan skripsi ini , memberi masukan 

untuk perbaikan skripsi ini dan memberikan masukan yang bermanfaat 

untuk menyelesaikan skripsi ini. 

8. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan 

yang telah banyak memberikan ilmu, bimbingan, dukungan, saran dan 

motivasi kepada penulis selama di dalam maupun di luar perkuliahan. 

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 

perpustakaan Digital Library UNIMED dalam memenuhi referensi 

skripsi ini. 

11. Bapak Arifuddin S.Pd selaku kepala sekolah SMP Negeri 6 Medan 

serta semua staf dan dewan guru terkhusus untuk guru-guru BK yang 

membantu peneniti.   

12. Teristimewa kepada kedua orangtua tercinta, Ayahanda Kuldes Sinaga 

(+) dan Ibunda Mariani Silitonga yang selalu memberi motivasi 
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kepada saya selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan 

skripsi sampai selesai. 

13. Kepada adik saya satu-satunya Harry Fernando H Sinaga yang selalu 

memberikan motivasi kepada saya selama penyusunan skripsi. 

14. Kepada keluarga besar Op. Rafael Sinaga yang selalu memberikan 

motivasi kepada saya selama perkuliahan sampai selesai. 

15. Kepada sahabat-sahabatku Risda Asima Juliani Sihite dan Yosanna 

Hayati Sitorus terimakasih untuk dukungan dan bantuan serta doa yang 

selama ini kalian berikan selama perkuliahan sampai selesai. 

16. Kepada Lady Novita Simanjuntak dan Amor Tumangger terimakasih 

untuk kebersamaan kita selama ini, terimakasih untuk dukungan serta 

doa yang kalian berikan selama perkuliahan sampai selesai. 

17. Kepada yang teristimewa Supriadi Situmeang S.Si yang selalu 

memberikan motivasi, dukungan, dan doa selama penyususan skripsi. 

18. Kepada seluruh teman-teman BK EKSTENSI A 2013 terimakasih 

untuk kebersamaan kita selama ini, terimakasih sudah saling 

mendukung dan terimakasih sudah berjuang bersama. 

19. Kepada teman-teman keluarga besar NHKBP PENDIDIKAN 

terimakasih untuk dukungan dan doa yang selama ini kalian berikan. 

20. Untuk teman-teman Satu Dosen PS yang tersayang, terima kasih atas 

motivasi, semangat dan bantuan yang diberikan kepada saya selama ini 

hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga kita semua 

dapat lulus sama-sama, mendapatkan IPK yang memuaskan, dan 
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mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan yang 

dimiliki. Aminn  

 Penulis menyadari masih banyak kesalahan baik tata bahasa. Untuk itu  

penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca 

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

semua. Saya ucapkan sekian dan terimakasih. 

      Medan,   30 September 2017 

 

       Jesica Ariesti Sinaga 

       NIM. 1133351008 

 


