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KATA PENGANTAR 

Syukur Alhamdulillah peneliti penjatkan 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 Tekhnik Focus Group Discussion Terhadap Pertimbangan Moral  

Siswa Kelas VIII-7 MTsN 2 Medan 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. Peneliti 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 bapak yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan saran-saran 

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

Allah mudahkan segala urusan beliau. 
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ini. 

12. Kepada seluruh siswa kelas VIII-1 MTsN 2 Medan yang telah menjadi uji 

coba dan untuk siswa kelas VIII-7 terutama yang menjadi subjek 

penelitian yang telah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok dengan 

sangat baik. 

13. Teristimewa kepada orang tuaku, Ayah Iqbal Husein Rangkuti, dan Alm 

Ibunda tercinta Salmah Nasution yang telah Allah takdirkan menjadi orang 

tua luar biasa dalam hidupku, juga telah memberikan kesempatan pada 

penulis untuk mengenyam dunia pendidikan hingga ke perguruan tinggi. 

Terima kasih karena telah memberikan kasih sayang tanpa henti bagi 

penulis, menguatkan penulis dalam doa-doanya, memberikan dorongan 

moril dan materil, merekalah motivator penulis untuk melangkah meraih 

mimpi penulis dimasa depan. 

14. Untuk Saudara tercinta yaitu Kak Irma, Abang Jun, kak Inak, Kak Ekik, 

serta adikku Awik yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis, 



 
 

vi 
 

kepedulian, dukungan, doa dan perhatian yang tiada hentinya sehingga 
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