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KATA PENGANTAR 

 

 Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha 

Kuasa dan Maha Rahman,  pemilik jiwa segala makhluk, atas segala nikmat yang 

diberikan termasuk nikmat kesehatan dan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan 

proposal  ini tepat pada waktunya dan shalawat beriring salam kepada Rasulullah SAW 

sang pemberi cahaya dan teladan yang baik. Adapun judul dari penelitian yang akan 

saya lakukan  ini adalah “ Pengaruh Pemberian konseling Realita Terhadap 

Pengembangan Penyesuaian Diri  Mahasiswa Asing FIP Unimed” 

 Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada 

berbagai pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan proposal penelitian ini mulai 

dari bimbingan judul hingga penyusunan proposal penelitian,  antara lain Ibu Nuraini 

M.S. selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar membimbing, memberikan ilmu dan 

meluangkan waktunya, serta Bapak Prof. Dr. Abdul Munir M.Pd, . sebagai ketua jurusan 

Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan 

kepada seluruh pegawai jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan yang telah banyak 

memberikan bantuan demi kelancaran skripsi ini. 

 Dan teman-teman di UKM-Islam Ar-Rahman Unimed terkhusus teman-teman 

di Human Resourch Development Islamic Character Learning , saudara-saudara saya di 

Pondokan Mumtahanah;  Ningsih; Tiasina Harahap; Ida Marohana; Arfah halimah; 

Wardani; Syahrina; Rahmah; Nurhayati; para sahabat saya yang saya sayangi karena 

Allah antara lain  Anita Harahap, Syafina Indriani, Yeni Septiani, Rusmini, Nurhasanah 

Sidabalok, Nurhayati Ritonga, Nurhalimah Hsb, Ayu Dyah Ika Firi, Halimatun 

Sakdiyah, Yessi Karmalini Pohan, Oulia Ulfa, Vivit Novita, Shofia Ummi, Suci 

Muslihani, Rida Sari Surbakti, Arisqa Ferina M, Rina Fitriani yang selalu memberikan 

semangat, para murobbiyah atas keikhlasannya memberikan ilmu yang sangat berharga. 
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Secara khusus kepada kedua orang tua yang sangat saya cintai dan hormati yaitu ayah 

dan ibu yang sabar, kakak saya Riana, Ningsih dan adik tercinta Andi Dermawan beserta 

keluarga besar atas do’a, nasihat, kasih sayang, dan dukungannya penulis ucapkan 

terima kasih. 

 Semoga skripsi ini bermanfaat  bagi perkembangan ilmu bimbingan konseling. 

 

        Medan.   Januari 2014 

 

  

          Penulis 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


