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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji bagi Tuhan yang Maha Esa. Semoga kesejahteraan senantiasa 

dilimpahkan kepada keluarga dan sahabatnya, serta kepada semua umatnya yang 

setia mengikuti ajarannya. 

Puji dan Syukur atas rahmat dan pertolongan-Nya penulis dapat menyusun 

skripsi yang berjudul “Meningkatkan kepedulian siswa dalam menjaga sarana 

prasarana sekolah dengan menerapkan layanan Bimbingan Kelompok 

teknik diskusi pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Barus Jahe Tahun 

Ajaran 2015/2016”, yang disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di 

Jursan Pendidikan Psikologi dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Medan. 

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 penulis 

mengucapkan terimakasih kepada Ibu Dra, Pastiria Sembiring, M.Pd. Kons, 

selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah banyak memberikan arahan, 

dukungan, saran, motivasi,  dan bimbingannya selama proses penulisan skripsi ini. 

Akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.  

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih  kepada 

seluruh pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, antara lain : 
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1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd. selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan 

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

Negeri Medan 

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

Aman Simaremare, MS selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keungan, 

dan Bapak Drs. Edidon Hutasuhut, M.Pd selaku Wakil Dekan Bidang 

Kemahasiswaan. 

4. Ibu Dra. Zuraida Lubis,M.Pd, Kons selaku Ketua Jurusan Bimbingan dan 

Konseling dan Ibu Dra. Nurarjani, M.Pd., selaku Sekretaris Jurusan 

Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Medan. 

5. Dra, Pastiria Sembiring, M.Pd. Kons, Selaku Dosen Pembimbing Akademik 

dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak membimbing penulis 

selama ini. 

6. Ibu Dra. Zuraida Lubis,M.Pd, Kons, Bapak Dr. Nasrun, MS dan ibu Dra. 

Rahmulyani, M.Pd, Kons, selaku dosen penyelaras sekaligus dosen penguji 

yang telah banyak memberikan saran, arahan, dan kritikan dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan 

yang telah banyak memberikan Ilmu, bimbingan, dukungan, saran dan 

motivasi kepada penulis selama berada didalam maupun diluar perkuliahan. 
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8. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Medan atas kerjasama dan bantuan kepada penulis terutama dalam usaha 

surat – menyurat. 

9. Khusus buat keluarga tercinta teristimewa kedua orang tua, W.Bangun 

(Bapak) dan R.sitepu (Mamak) yang telah banyak memberi kasih sayang 

kepada penulis dalam segi moril, materil, dan spiritual, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan Pendidikan S1 pada Program Studi Psikologi 

Pendidikan dan Bimbingan / BK FIP Universitas Negeri Medan. menpenulis 

dalam menyelesaikan studi sampai keperguruan tinggi. 

10. Untuk M. Bangun ( bulang ), R. Sitepu ( Karo ), Terimakasih sebesar-

besarnya untuk kasih sayang, dukungan Moril dan Materi yang selalu ada 

sebagai pengganti orang tua saya selama menempuh Pendidikan di 

Universitas.  

11. Saudara-saudaraku yang ada di Ikatan Mahasiswa Karo (IMKA), Riskana 

Br Sitepu S.Pd, Fernando Tarigan S.Pd, Conni Juana Ginting S.Pd, 

Antonius Ervisa Ginting dan seluruh sahabat seperjuangan di IMKA FIP 

UNIMED tanpa terkecuali yang tiap jumpa selalu menanyakan 

perkembangan skripsi ini. 

12. Buat seseorang yang spesial, Ella Drivani Surbakti terimakasih atas doa, 

cinta, serta dukungan yang selama ini menjadi penyemangat penulis untuk 

menyelesaikan skripsi ini. 

13. Sahabat-sahabat Seperjuangan, Jan Fredi Yosafat Simanjuntak, dan 

Rukayah Sitepu. Kawan kawan BK reguler A 2011 tanpa terkecuali,  dan 

tidak lupa juga buat Sahabat-sahabat Gokil yang menjadi tempat curahan 
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hati penulis selama pendidikan di akademik. Terimakasih untuk bantuan dan 

dukungan yang pernah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

14. Buat Reza Ketaren,    yang telah memberikan semangat serta tumpangan 

untuk menyelesaikan Skripsi ini, begitu juga dengan yang selalu 

menyempatkan waktunya untuk “memotivasi” penulis.   

15. Dan tak lupa saya ucapkan terimakasih kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 

1 Barus Jahe, Ibu Bethseba S.Pd, Ibu Dra.Rokani Br Tarigan sebagai PKS I 

bidan kurikulum, Begitu juga dengan siswa/i SMA Negeri 1 Barus Jahe 

yang membantu penulis dalam pengisian angket, dan kesediannya menjadi 

subjek penelitian dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

 Atas segala dukungan dan jasa mereka penulis tidak dapat membalasnya, 

Seiring doa semoga ALLAH membalas segala kebaikan yang telah diberikan 

kepada penulis, serasa mengharap berkatNYA dan dengan segala kerendahan hati 

penulis menyerahkan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pembaca. 

Penulis menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi 

perbaikan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat 

bagi kita semua terutama dalam dunia pendidikan pada umumnya dan khusus 

dalam bidang bimbingan dan konseling. Akhirnya penulis mengucapkan  

terimakasih semoga skripsi ini berguna bagi kita semua khususnya para pembaca. 

 

                                                                                    Medan, 28 Mei 2016 

       Penulis, 

 

 

       Patriot Zephyrinus Bangun 

       Nim. 1113151027 


