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Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas kasih sayang-

Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh

Pemberian Layanan Bimbingan Kelompok Teknik Diskusi Dalam Mengurangi

Stereotip Antar Kelas pada Siswa Kelas XI SMA Al-Hidayah Medan Tahun

Ajaran 2014-2015”.
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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
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bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini banyak

hambatan dan kesulitan yang peneliti alami, akan tetapi berkat bimbingan bapak

Dr. Nasrun, MS selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu

dalam pengarahan dan bimbingan skripsi kepada peneliti, serta waktu dan saran

yang membangun dalam penyelesaian skripsi peneliti ini.

Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, peneliti mengucapkan terima

kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

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

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

Negeri Medan, beserta Wakil Dekan I Bidang Akademik Bapak Prof. Dr.

Yusnadi, MS, Wakil Dekan II Bapak Drs. Aman Simaremare, MS, dan Wakil

Dekan III Bapak Drs. Edidon Hutasuhut, M.Pd, Fakultas Ilmu Pendidikan

Universitas Negeri Medan.

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

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

Jurusan.

4. Bapak Dr. Nasrun, MS selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah

banyak meluangkan tenaga dan waktu juga memotivasi saya selama

mengerjakan skripsi ini.

5. Ibu Dra. Pasteria, M.Pd, Kons, ibu Dra.Zulhaini.S, dan ibu Dra. Rahmulyani,

M.Pd, Kons selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan dan

saran-saran untuk menyusun skripsi ini.

6. Seluruh staff FIP Unimed yang telah banyak peneliti dalam pengurusan berkas

yang dibutuhkan, selama peneliti menyelesaikan studi di universitas negeri

medan.

7. Bapak Kepala Sekolah SMA Al-Hidayah Medan yakni bapak Pardinan Lubis,

S.Ag dan bapak Darwis, A.P Kom selaku KTU, serta bapak Zulefendi, S.Pd.I

selaku koordinator BK. Dan seluruh bapak dan ibu guru yang mengajar di

sekolah tersebut, terima kasih atas izin, bantuan dan kerja sama yang telah

diberikan selama peneliti melakukan penelitian di sekolah tersebut.
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8. Teristimewa buat Alm. Ayahku tercinta Nukman Rambe, dan Mamakku

terkasih Deliana Dongoran, terimakasih atas segala dukungan dan perhatian

penuh yang tiada henti diberikan setiap waktu serta usaha dorongan moril dan

materil. Ayah dan mamak yang tidak pernah melepaskan saya dari kasih

sayang dan doa yang selalu dipanjatkan untuk saya, mereka adalah semangat

terbesar saya untuk menjadi seorang anak yang membanggakan dengan gelar

sarjana.

9. Saudara dan saudari saya Abang ku Ali Syahrin Rambe, S.Pd, Riswan Rambe,

Nursama Rambe S.Pd, Juita Rambe, serta adik saya Maruli Rambe dan tulang

Sahrul Dongoran yang telah banyak membantu serta memotivasi saya selama

ini. Tidak terhitung betapa banyak dukungan yang mereka berikan untuk saya.

10. Sahabat-sahabat saya yang paling istimewa dan sangat membantu dalam

pencapaian gelar sarjana ini, mereka adalah Nuranni, Elvi, serta adek ku Nisra

dan Nita.

11. Sahabat-sahabatku dari kelas Ekstensi B 2011, yang telah memberikan support

dan do’a serta menemani perjuangan ini selama lebih dari 4 tahun untuk

memperoleh gelar sarjana.

12. Untuk orang yang istimewa yang memberikan dukungan penuh kepada saya

Kakanda Juita Rambe yang selalu mendukung semua aktivitasku. Dan terima

kasih besar kepada Bapak yang saya tidak tahu siapa namanya, berkat beliau

saya ditelpon pihak Biro yang menyatakan saya lulus dengan jalur bidikmisi.

Semoga pahala yang besar diberikan Allah SWT untuk bapak dan keluarga.
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13. Terimakasih kepada abangku Sunel yang selalu menyayangiku mulai dari aku

masuk kuliah sampai sekarang yang telah memberikan dukungan dan

semangat kepada saya dan memberikan bantuan yang begitu banyak.

14. Dan semua pihak-pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.
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peneliti.
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