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KATA PENGANTAR 

  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 Bimbingan Kelompok Melalui 

Teknik Sosiodarama Dalam Meningkatkan Pertimbangan Moral Siswa yang 

Menyontek Di Kelas XII IPS SMA Swasta Persiapan Stabat Tahun Ajaran 

2014/2015”. 

 Skripsi ini ditulis untuk memenuhi tugas akhir yang menjadi syarat untuk 

mendapatkan gelar sarjana pendidikan. Penulis sebagai seorang mahasiswa 

menyadari masih kurangnya pengetahuan dalam poroses belajar sehingga dengan 

bantuan dari beberapa pihak, skripsi ini dapat terselesaikan. Atas bantuan dan 

perhatian  yang telah diberikan kepada penulis, pada kesempatan ini penulis 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si selaku Rektor Universitas Negeri Medan 

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

Universitas Negeri Medan beserta Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, 

dan Pembantu Dekan III serta seluruh staffnya. 

3. Bapak Prof. Dr. Abdul Munir, M.Pd selaku Ketua Jurusan dan ibu Dra. 

Nurarjani, M.Pd. selaku sekretaris jurusan PPB/BK Fakultas Ilmu 

Pendidikan UNIMED. 

4. Ibu Prof. Dr. Asih Menanti, M.S, S.Psi selaku dosen pembimbing skripsi 

dan juga selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan 

banyak bimbingan, arahan, bantuan dan kesediaannya untuk meluangkan 
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waktu dalam memberikan saran dan masukan yang sangat berguna dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

5. Ibu Prof. Dr. Hj Rosmala Dewi, M.Pd, Kons, Ibu Dra. Zulhaini S dan Ibu 

Dra. Nurarjani, M.Pd, selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan 

saran dan kritik kepada penulis sebagai masukan agar skripsi ini menjadi 

lebih baik. 

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Psikologi Pendidikan dan 

Bimbingan yang telah banyak memberikan ilmu, arahan, dukungan, saran 

dan motivasi kepada penulis selama berada di dalam maupun di luar 

perkuliahan. 

7. Kepala Sekolah SMA Swasta Persiapan Stabar Bapak Erwin Fauzi, SE 

yang telah memberikan izin dalam melakukan penelitian. 

8. Ibu Sri Hartati selaku Guru BK dan siswa-siswi SMA Swasta Persiapan 

Stabat yang telah banyak membantu dalam pengumpulan data sehingga 

mempermudah penulis saat melakukan penelitian. 

9. Terkhusus dan teristimewa kepada kedua orang tua penulis. Ibunda 

tercinta Sriana Sembiring, S.Pd dan Ayahanda tersayang M. Ali Sahuna, 

BA, yang selalu memberikan doa, nasihat, dukungan, didikan, semangat 

dan juga bantuan materi selama penulis mengikuti pendidikan hingga 

dapat menyelesaikan pendidikan dari Universitas Negeri Medan. Kasih 

sayang dan cinta kasih ayah dan ibu yang menjadi semangat penulis dalam 

berjuang meraih cita-cita. 

10. Terima kasih kepada kakakku tersayang Rina Eliana, S.Kep, Hafni 

Dahliana, S.Pd, Rini Juliana, S.Pd, dan abangku tersayang Gushendra 
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Suhana yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan yang luar 

biasa kepada penulis. Serta kepada seluruh keluarga besar penulis yang 

senantiasa memberikan doa dan dukungan yang tak henti. 

11. Teman-teman keluarga besar BK Reguler C stambuk 2010 yang luar biasa. 

Semoga kita menjadi orang sukses yang mampu memajukan pendidikan. 

12. Buat sahabat-sahabatku tersayang : Fadli, Adi, Ai, Mina, Sari, Yuni, 

Rahma, Tari, Viska, dan rekan-rekan sekalian yang telah memberikan 

dukungan moril serta do’a kepada penulis.  

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

tidak mungkin disebutkan satu persatu. Dalam kesempatan ini, hanya Allah SWT 

yang dapat membalas budi baik semuanya. Amin. 

Penelitian ini telah dilakukan semaksimal mungkin, namun penulis 

menyadari masih banyak kekurangan yang membuat penyusunan skripsi ini masih 

belum sempurna. Penulis mengharapkan saran, kritik, maupun masukan dari 

teman-teman dan pembaca. Saya berharap skripsi ini berguna bagi kita semua. 

Saya ucapkan terima kasih. 

Medan,  Agustus 2014 
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