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       KATA PENGANTAR 

 

  Bismillahirramanirrahim. Puji syukur penulis panjatkan kahadirat Allah SWT atas 

rahmat taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

lancar. Skripsi ini berjudul ” Pengaruh Layanan Konseling Individual Untuk 

Meminimalisir Rasa Malu Siswa Kelas XI SMK Swasta  PAB Helvetia  Medan Tahun 

Ajaran 2015/2016 

Shalawat dan salam tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabat 

serta seluruh generasi setelahnya. 

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 segala pihak terutama kepada Dosen Pembimbing Skripsi Ibu 

Dra.Zulhaini,S yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan saran-saran kepada penulis 

sejak awal penulisan skripsi sampai skripsi ini selesai dan memberikan kesempurnaan pada 

skripsi ini.  

Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh 

pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, antara lain: 

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

2. Bapak Dr. Nasrun, M.S, selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Medan. Serta Wakil Dekan 1 Bapak Prof.Dr. Yusnadi ,MS. Wakil Dekan 2 Bapak Dr. 

Aman Simare-mare, M.S. Wakil Dekan 3 Bapak Drs. Edidon Hutasuhut, M.Pd. 

3. Ibu Dra. Zuraida Lubis M.Pd.,Kons. Selaku Ketua Jurusan Psikologi Pendidikan dan 

Bimbingan Universitas Negeri Medan. Serta Ibu Dra. Nurarjani, M.Pd selaku 

Sekretaris Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Medan. 

4. Ibu Dra.Zulhaini selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis 

dari awal hingga akhir penyelesaian skripsi. 

5. Bapak Dr.Nasrun, MS., Bapak Prof. Dr.Abdul Munir,M.Pd., dan Ibu Dra. Pastiria 

Sembiring, M.Pd, Kons. selaku  Dosen Penyelaras yang telah banyak memberi 

masukan dan mengkoreksi dalam kesempurnaan skripsi ini. 
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6. Seluruh Dosen Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri 

Medan yang telah menyumbangkan ilmu kepada penulis yang tentunya sangat 

berguna untuk masa depan penulis. 

7. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan atas 

kerjasama dan bantuan kepada peneliti terutama dalam urusan surat-menyurat. 

8. Pegawai Perpustakaan FIP Universitas Negeri Medan dan Pegawai Perpustakan 

Digital Library Universitas Negeri Medan.  

9. Bapak Drs. H. Ahmad Nasution, M.Pd selaku Kepala Sekolah SMK PAB 2 Helvetia 

dan PKS bidang pendidikan Ibu Dra. Sumbarniati, PKS bidang sarana Bapak 

Samingin, PKS bidang kesiswaan Bapak Ahmad Wijaya, SE, KA, TU/ Bendahara 

Bapak H. Suwandi. Koordinator BK Bapak Drs. Satiman dan para guru serta pegawai 

SMK PAB 2 Helvetia yang telah banyak membantu penulis. 

10.  Teristimewa kepada kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Hamdan Mahyuddin 

Sitepu dan Ibunda Sahariah Hasibuan. Yang telah memberikan cinta kasih serta doa 

yang tiada hentinya setiap sujudnya kepada sang khalik dan Melalui mereka-lah saya 

temukan dan rasakan nikmatnya Cinta-Mu yang tidak henti-hentinya memberikan  

do’a dan dukungan baik itu moril maupun materil. Ayah dan Ibu adalah pahlawan dan 

penyejuk hati saya, penopang semangat saya dan motivator terbesar untuk 

membangkitkan  semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi  ini. Terima kasih 

banyak mak paa..  

11.Serta kepada kakak ku semata wayang yang terkasih dan tercinta Maria Ulfa Sitepu 

S.Pd, terima kasih atas moril maupun materil dan dukungan selama ini setia 

menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan tak lupa buat abang ipar Eri 

Hermansah terima kasih atas semangat dan dukungan selama ini. 
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12. Terima kasih untuk  seseorang yang penulis sayangi Muharram Fahreza Pancha S.Kom yang 

selalu memberikan doa, semangat dan dukungan yang luar biasa kepada penulis. 

13. Terima kasih  untuk keluarga besar Sitepu ,  terima kasih banyak buat uwak laki2 yang 

paling aku sayangi Almarhum Drs.H,Salamuddin Sitepu,(sekarang kayya ud Sarjana 

Wak,udah selasai janji yang pernah kayya ucapkan dengan uwak) dan  uwak Dra.Hj 

Nanhayati, tante ku Emwani yang super takut ketika aku sakit kumat(hihihihi) kak Hafizah 

shaleh,bg zubir pohan yang selalu ajak jalan2, terima kasih banyak atas doa, moril,maupun 

materil sehingga penulis tetap mampu tegar sampai penyelesaian skripsi ini. 

14. Untuk keluarga ku di kampung Pantai Cermin, Pak Ijay,Pak Deris,Buk Esah,Pak 

Seragih,serta temanku Ratna Melani, terima kasih banyak telah memberikan 

semangat,doa,serta dukungan selama ini sehingga terselesaikan skripsi ini. 

15. Febby ayu syafitri, widia sari tarigan, Fierda yossindra,Novita Asmi, puji kasih 

rejeki, puri mawardani, melati, Perdana Febriyo Jawak, Solahudin, Alfi, Patriot,Lulu, 

Jan, Mely susanti saragih ,Edi ,Berma Tarigan, terima kasih sahabat-sahabatku yang 

telah, memberikan masukan, motivasi dan semangat bagi penulis  untuk 

menyelesaikan skripsi. 

16. Seluruh Mahasiswa BK Reguler dan Ekstensi terkhusus kelas Reguler A (Regasda) 

stambuk 2011, teman-teman PPLT SMP Negeri 1 Pantai Cermin yang telah 

memberikan semangat dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.  

Penulis menyadari masih banyak kesalahan dalam skripsi ini, 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 terima terima 

kasih. 

 

Medan ,      Januari  2016 
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