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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha ESA atas berkat rahmat serta 

kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun judul skripsi 

peneliti adalah “Pengaruh Layanan Konseling Individual Pendekatan Person 

centered Terhadap Keterbukaan Diri Siswa Broken Home  Kelas XI TKJ SMK 

Negeri 1 Tebing Tinggi Tahun Ajaran 2019/2020”. 

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. 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. 

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 Ibunda Dra. Pastiria 

Sembiring, M.Pd. Kons., yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan saran-

saran kepada peneliti sejak awal penulisan skripsi sampai skripsi ini selesai. 

Semoga Tuhan memudahkan segala urusan beliau. 

Pada kesempatan ini peneliti juga ingin mengucapkan banyak terima kasih 

kepada: 
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1. Bapak Dr. Syamsul Gultom, S.KM., M.Kes. selaku Rektor Universitas 

Negeri Medan yang telah menjadi inspirator bagi penulis dalam menjalani 

perkuliahan 

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

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

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

Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Ilmu 

Pendidikan, Bapak Dr. Edidon Hutasuhut, M.Pd., selaku Wakil Dekan 

Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Pendidikan yang telah membantu 

penulis dalam mengurus surat administrasi. 

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

Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Medan yang telah 

mendukung dan membantu penulis dalam mengerjakan skripsi. 

4. Ibu Dra. Pastiria Sembiring M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang 

telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan saran guna kesempurnaan 

skripsi ini. 

5. Bapak Rafael Lisinus Ginting S.Pd.,M.Pd, ibu Asiah M.Pd. dan Bapak Prof. 

Dr. Abdul Munir, M.Pd. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran 

dan kritikan yang membangun demi perbaikan skripsi ini mulai dari seminar 

proposal sampai selesainya skripsi ini. 

6. Seluruh Dosen Jurusan Psikologi dan Bimbingan Universitas Negeri Medan 

yang telah menyumbangkan ilmu kepada peneliti yang tentunya sangat 

berguna untuk masa depan peneliti. 



iv 
 

7. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Ilmu Pendidkan Universitas Negeri 

Medan atas kerjasama dan bantuan kepada penulis terutama dalam urusan 

administrasi untuk menyelesaikan skripsi ini. 

8. Teristimewa kepada dua malaikat tanpa sayap yang doanya tak pernah henti 

mengalir untuk anaknya, Bung A dan Mi Ok yang selalu mendukung setiap 

langkahku, dan tak henti bertanya kapan lulus. 

9. Yang tersayang saudara saudariku, kak Ita, kak Vivi, am Toto, dan am Dave. 

10. Yang tersayang keponakanku Brigita Christin Lumban Gaol, Vanessa 

Romauli Butar Butar, Pratama Adinata Hutabarat, dan Boy Arga Fajar 

Hutabarat. 

11. Yang tersayang sahabatku kekelengen squad Maria tak terkalahkan, Dian 

Thalia Tyomana Damanik, Cici Faradillah, Desi Arnisyah Pulungan 

terimakasih sudah memberi semangat kepada penulis. Dan juga Nurhalimah 

yang setia menemani saya.  

12. Yang tersayang keluargaku di kos pondok asri Voni Dwijayanti Saragih, 

Laura Jesiska Sitorus S.Pd., Herlina Gusjayanti Sitorus, Carlos Manuel 

Tampubolon S.Si. Natanael Tarigan, Grace Yolanda Rajagukguk S.Kom., 

Prince Damanik, dan kak Octa dan Octi S.E. 

13. Yang terkasih Cimo, Melky, Conthood, Alm. Kane, Alm. Perry, Alm. 

Charlossa, Alm. Molly yang selalu membaikkan moodku dan setia 

menemaniku menyelesaikan skripsi di luar kamar dan digigitin nyamuk 

sampai aku terkena DBD. 

14. Seluruh keluarga BK reguler C 2015 yang telah menemani saya selama 6 

semester menghadapi perkuliahan. 
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15. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tebing Tinggi, bapak Sadden Sirait S.Pd, 

M.Si, Bapak dan Ibu guru serta staf pegawai yang telah membantu saya  

dalam penelitian terkhusus kepada pembimbing saya selama penelitian Ibu 

Vivi Septi. 

16. Seluruh siswa kelas XI TKJ 1 yang telah banyak membantu selama 

penelitian. 

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 Tuhan YME. Penulis telah 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 kritik dan 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 dan Konseling. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih. 

Medan,    September 2019 

       Penulis  
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