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KATA PENGANTAR 

 

Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa 

ta’ala atas rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. Adapun judul skripsi peneliti adalah “Pengaruh Layanan Bimbingan 

Kelompok Teknik Psikodrama Terhadap Perilaku Konformitas Pada Siswa 

Kelas VIII SMP Muhammadiyah 48 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.  

Penyelesaian 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 peneliti dalam penyusunan skripsi ini hingga 

selesai, terutama kepada yang peneliti hormati dan cintai Dosen Pembimbing 

Skripsi, Bapak Prof. Dr. Abdul Murad  M.Pd  yang telah memberikan bimbingan, 

motivasi dan saran-saran kepada peneliti sejak awal penulisan skripsi sampai 

skripsi ini selesai. Semoga Allaah mudahkan segala urusan beliau. Amin. 

Pada kesempatan ini peneliti juga ingin mengucapkan banyak terima kasih 

kepada: 

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

Medan beserta stafnya yang telah memberikan segala fasilitas yang 
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dibutuhkan selama menempuh pendidikan sarjana dalam bidang bimbingan 

dan konseling. 

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

memberikan segala fasilitas yang dibutuhkan dan memberikan kemudahan 

dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. 

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

Fakultas Ilmu Pendidikan. Bapak Drs. Elizon Nainggolan, M.Pd., selaku 

Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Ilmu Pendidikan. 

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

Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Pendidikan yang telah member kemudahan 

dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. 

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

Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Medan, serta Sekretaris Ibu 

Dra. Nurarjani, M.Pd selaku Sekretaris Jurusan Psikologi Pendidikan dan 

Bimbingan Universitas Negeri Medan yang selalu memberikan saran, arahan 

dan memberikan kemudahan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. 

5. Bapak Prof. Dr. Abdul Murad  M.Pd  selaku Dosen Pembimbing Skripsi 

yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan saran guna 

kesempurnaan skripsi ini. 

6. Bapak Mirza Irawan, S.Pd, M.Pd, Bapak Prof. Dr. Abdul Munir, M. Pd,  

Bapak Rafael Lisinus Ginting, S.Pd, M. Pd selaku Dosen Penyelaras yang 

telah banyak memberi masukan, mengoreksi dalam kesempurnaan skripsi ini 

dan memberikan kemudahan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. 
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7. Seluruh Dosen Jurusan Psikologi dan Bimbingan Universitas Negeri Medan 

yang telah menyumbangkan ilmu kepada peneliti yang tentunya sangat 

berguna untuk masa depan peneliti. 

8. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Ilmu Pendidkan Universitas Negeri 

Medan atas kerjasama dan bantuan kepada penulis terutama dalam urusan 

administrasi untuk menyelesaikan skripsi ini. 

9. Rasa hormat kepada Bapak Drs. Abdullah Sani Nasution, selaku Kepala 

Sekolah SMP Muhammadiyah 48 Medan, Bapak Drs. Syukur, selaku Wakil 

Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, dan Ibu Dewi Sri, S.Pd, selaku guru 

Bimbingan dan Konseling yang telah membantu proses penelitian dengan 

sangat baik, serta seluruh staf SMP Muhammadiyah 48 Medan yang 

membantu peneliti, terima kasih atas izin, bantuan dan kerjasama kepada 

penulis selama penelitian di sekolah tersebut. 

10. Teristimewa kepada kedua orangtua tercinta Drs. Arman Siregar (Ayahanda) 

dan Zainab Fatmawati (Ibunda) yang tak henti-hentinya mendoakan peneliti, 

selalu memberikan semangat, dukungan dan kasih sayang kepada peneliti 

khususnya dalam pendidikan. Ayah dan Mama adalah inspirasi dan 

penopang semangat saya dalam menyelesaikan studi serta motivasi – 

motivasi yang beliau berikan kepada saya membuat saya siap dan kuat dalam 

menghadapi kehidupan ini. 

11. Saudara/i penulis, Adik Dwi Putri Hasanah Siregar, Adik Rizki Zainur Arifin 

Siregar yang selalu memberikan dukungan moril maupun materiil kepada 

peneliti. 
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12. Kepada Pemerintahan Republik Indonesia yang telah memberikan Beasiswa 

atau membiayai semua keperluan studi penulis dari semester satu hingga 

tamat. 

13. Sahabat-sahabat seperjuangan yang saling memberikan dukungan dan 

masukan kepada peneliti yaitu Anggi Rayhanah Dalimunthe, Siti Khadijah, 

dan Ummi Hanifa Khairani Daulay.  

14. Adik-Adik SMP Muhammadiyah 48 Medan kelas VIII dalam kesediaannya 

mengikuti rangkaian kegiatan penelitian ini yaitu Izhar, Annisa, Salwa, Fitri, 

Sintia, Ira, Siti, Andari, Ridho, dan Mukhlisan. 

15. Teman seperjuangan satu dosen pembimbing, Destri Anggraini Lubis, 

Damay, Yuni. 

16. Teman-teman seperjuangan BK Reguler A 2013 yang sama-sama menjadi 

pejuang skripsi. Terima kasih atas dukungannya. 

17. 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 Subhanahu Wa ta’ala. Penulis menerima saran yang 

sifatnya membangun demi perbaikan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap 

semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua terutama dalam dunia pendidikan 

pada umumnya dan khusus dalam bidang bimbingan dan konseling . Terimakasih. 
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