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KATA PENGANTAR 

 

  Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus, atas berkat dan 

kasih sayang-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis 

sehingga penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan 

tepat waktu sesuai dengan yang telah direncanakan. Adapun judul skripsi penulis 

adalah “Pengaruh Konseling Kelompok Pendekatan Solution Focused Brief 

Therapy (SFBT) Terhadap Perencanaan Karir Siswa Kelas X TKJ-1 SMK 

Raksana 1 Medan T.A 2018/2019”. 

  Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh 

gelar sarjana pendidikan 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 terimakasih 

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 penulis hormati dan 

cintai Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Rafael Lisinus Ginting, S.Pd.,M.Pd yang 

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

penulisan skripsi sampai skripsi ini selesai. Semoga diberkati dan dimudahkan segala 

urusan beliau. 
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  Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penulis 

mengucapkan terima kasih kepada: 

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

Medan. 

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

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

Drs. Elizon Nainggolan, M.Pd, selaku Wakil Dekan Bidang Kepegawaian & 

Keuangan, dan Bapak Dr. Edidon Hutasuhut, M.Pd. selaku Wakil Dekan 

Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. 

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

Pendidikan dan Bimbingan dan kepada Ibu Dra. Nur Arjani, M.Pd selaku 

Sekretaris Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan UNIMED. 

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

yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan semenjak mengikuti 

Pendidikan Bimbingan dan Konseling di Universitas Negeri Medan . 

5. Bapak Rafael Lisinus Ginting, S.Pd.,M.Pd selaku Dosen Pembimbing Skripsi 

yang telah banyak memberikan bantuan, dukungan, motivasi, saran dan kritik, 

serta ketabahan dan kesabaran dalam membimbing penulis dari awal hingga 

selesainya penulisan skripsi ini. Terimaksih banyak atas bantuan dan 

pengorbanan selama ini semoga beliau selalu dimudahkan dalam segala 

urusannya. 
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6. Ibu Dr. Nur’aini MS, ibu Dra.Nurarjani,M.Pd dan Bapak Dr. Nasrun MS, 

selaku  dosen penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran 

mulai dari perencanaan penelitian sampai penyusunan skripsi ini. 

7. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta staf pegawai Prodi Bimbingan dan 

Konseling FIP UNIMED yang ikut serta membantu penulis. 

8.  Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Drs. Buhuan Manurung selaku 

Kepala Sekolah SMK Raksana 1 Medan dan Bapak Bayu Arifianto,S.Pd 

selaku Koordinator BK beserta ibu Tiur  Maruli Situmorang,S.Pd selaku guru 

BK kelas X, beserta seluruh bapak dan Ibu guru yang mengajar disekolah 

tersebut, terima kasih atas kerja sama yang telah diberikan selama penulis 

melakukan penelitian di sekolah tersebut. 

9. Terimakasih kepada seluruh siswa kelas X TKJ-1 SMK Raksana 1 Medan 

terkhusus bagi siswa yang menjadi subjek penelitian penulis mengucapkan 

banyak terimakasih karna telah bersedia mengikuti layanan Konseling 

kelompok pendekatan Solution Focused Brief Therapy (SFBT), tanpa bantuan 

mereka skripsi ini tidak akan terselesaikan. 

10. Teristimewa penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada Ayah tercinta 

Purnawirawan Pesta Tambunan dan Ibunda tercinta Megawati Br Kaban yang 

telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melihat seisi dunia dan 

memasuki dunia pendidikan hingga keperguruan tinggi. Terimakasih atas 

segala pengorbanan, doa, kasih sayang, dukungan dan perhatian tiada henti 

yang diberikan setiap waktu serta dorongan moril dan materil, sehingga 
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penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini penulis 

persembahkan untuk mereka berdua. 

11.  Terimakasih kepada kakak saya Alm.Ikha Binawati A.Md yang menjadi 

panutan penulis hingga saat ini  dan terimakasih juga kepada Abang ku Serka. 

Marthin Tambunan, Kriston Tri Alvian Tambunan A.Md yang selalu 

memberikan motivasi, semangat, kasih sayang, doa  dan mendengarkan keluh 

kesah selama penulisan skripsi ini. 

12. Terimakasih untuk UKMKP UP FIP yang selama ini sudah menjadi wadah 

saya bertumbuh dan belajar dalam Tuhan, teman-teman pengurus dan tim, 

Adik- adik Kelompok Abigail Praise SG dan Syelomitha SG yang saya 

sayangi terimakasih untuk doa dan dukungan. 

13. Kepada WAO SG yang terkasih dan tersayang Ayu Ronauli Lumban Gaol 

S.Pd, Ester Prakartini siboro S.Pd, Nuriati Siagian S.Pd, Aprina Hutagalung 

S.Pd, Johansen Damanik S.Pd, terimakasih atas dukungan, doa, dan kasih 

sayang, yang ikut juga membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan kepada 

PKK ku yang terbaik Kak Juliana Panjaitan M.Pd, terimakasih untuk 

dukungan doa dan arahan yang sudah diberikan. 

14. Terimakasih kepada teman-teman BK Ekstensi’A 2014 untuk semua 

kebersamaan kita selama ini dan untuk sahabat saya Netri Permata sari, 

terimakasih telah bersedia menemani dalam proses penyelesaikan penulisan 

skripsi ini. 

  Semoga bantuan dan jasa baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat 

balasan dari Tuhan. Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam 
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menyelesaikan skripsi ini, namun penulis menyadari skripsi ini masih banyak 

terdapat 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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