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KATA PENGANTAR 

 

 
 Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat 

dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan dan semangat yang tak henti-

hentinya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai 

dengan waktu yang direncanakan.  Skripsi yang berjudul “Pengaruh Bimbingan 

Kelompok Terhadap Perilaku Membolos Siswa Kelas XI di SMA Negeri 1 Binjai 

Tahun Ajaran 2012/2013”, disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 

pada Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Medan. 

 Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan dapat 

diselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin 

menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak 

yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu 

dikesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada:  

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.SI Selaku Rektor Universitas 

Negeri Medan. 

2. Bapak Drs. Nasrun, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan 

3. Bapak Prof. Dr. Abdul Munir, M.Pd selaku Ketua Jurusan Psikologi 

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

Sekretaris Jurusan. 

4. Ibu Dra. Zulhaini.S selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak 

membantu dalam memberikan pengarahan, bantuan dan atas kesediaannya 
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untuk mengelurkan waktu luang dalam memberikan saran dan bimbingan 

yang sangat berguna dalam pembuatan skripsi ini. 

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan 

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

motivasi kepada peneliti selama berada di dalam maupun di luar 

perkulihan. 

6. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Medan atas kerjasama dan bantuan kepada peneliti terutama usaha surat-

menyurat. 

7. Khususnya buat keluarga tercinta terutama kedua orang tua, Ayah Akhyar 

Siregar dan Mama Terus Muli Br Bangun serta adik-adik sya tersayang 

Almh. Halimatussa’diah Br Siregar dan Muhammad Syahyan Badia Siregar 

beserta seluruh keluarga besar M. Zein Siregar dan Jampi Bangun, 

terimakasih atas doa, dorongan, semangat, nasehat dan bantuan materi yang 

telah membantu peneliti selama mengikuti pendidikan dibangku perkulihan 

di Universitas Negeri Medan. 

8. Kepada teman-teman seperjuangan Universitas Negeri Medan (UNIMED), 

terkhusus buat Mely, Herla, Aisyah, Anita, Indah, Yessy, Feri, dan seluruh 

teman-teman mahasiswa Reguler A stambuk 2008 yang selalu mendukung 

penulisan dengan memberikan semangat tiada hentinya kepada penulis. 

9. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada siswa-siswi Kelas XI IPS 

1 SMA Negeri 1 Binjai yang telah membantu penulis dalam kegiatan 

Bimbingan Kelompok dan Pengisian Angket 
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Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu 

yang telah membantu peneliti secara langsung maupun tidak langsung dalam 

menyusun skripsi ini.  

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi para pembaca terutama dalam dunia pendidikan pada umumnya 

dan khususnya dalam bidang Bimbingan dan Konseling. 

 

Medan,     Februari 2013 

Penulis 
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