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KATA PENGANTAR 

Segala Puji, Syukur, Hormat dan Kemuliaan hanya Bagi Tuhan Yang 

Maha Esa. Atas segala berkat dan kasihNya yang selalu melimpah bagi penulis 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini yang 

berjudul “Pengaruh Pelaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok Teknik 

Diskusi Terhadap Pengembangan Karakter Jujur Siswa Dalam 

Melaksanakan Ulangan Harian Di SMP Katolik Trisakti 2 Medan” dengan 

sempurna dan tepat pada waktunya, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh 

Gelar Sarjana Pendidikan pada jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan.  

Penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi penulis meskipun dalam 

penulisan skripsi ini penulis menyadari msaih banyak kekurangan dari apa yang 

diharapkan. 

Selama menulis skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, 

motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis 

menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan kepada : 

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

Medan. 

2. Bapak Drs. Nasrun, M.S selaku Dekan FIP, Bapak Prof. Dr. Yusnadi,M.S 

selaku Pembantu Dekan 1 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

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

Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Medan.serta Sekretaris 

Jurusan ibu Dra. Nurarjani, M.Pd. 

4. Ibu Dra. Rahmulyani, M.Pd Kons selaku dosen pembimbing skripsi dan 

juga selaku dosen pembimbing akademik yang telah banyak membantu 

dalam  memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan dan kesediaannya 

untuk meluangkan waktu dalam memberikan saran dan bimbingan yang 

sangat berguna dalam pembuatan dan dapat menyelesaikan skripsi ini. 

5. Ibu Dra. Nuraini, MS, Ibu Dra. Nuranjani, M.Pd, dan Ibu Dra. Zulhaini. S  

selaku dosen penguji skripsi yang telah banyak 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. Seluruh Staff dan pegawai Fakultas Ilmu Pendidikan, pegawai 

perpustakaan Universitas Negeri Medan atas kerjasama dan bantuan 

kepada penulis terutama dalam usaha surat-menyurat dan pinjaman buku-

bukunya. 

8. Bapak Drs. Gunawan Simanjuntak selaku Kepala Sekolah dan juga 

sebagai guru BK  di SMP Katolik Trisakti 2 Medan dan Guru-guru serta 

seluruh staf dan pegawai SMP Katolik Trisakti 2 Medan serta siswa/I SMP 

Katolik Triakti 2 Medan  atas izin, bantuan dan kerjasama kepada penulis 

untuk penelitian di sekolah tersebut. 
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9. Khususnya yang teristimewa kepada kedua orang tuaku tercinta: 

Ayahanda Lamhot Sagala dan Ibunda Risma Br Sihotang yang selalu 

mendidik dan membesarkan, memberikan Doa, cinta, kasih sayang, 

nasehat, dukungan  dan dorongan serta bantuan materi  kepada penulis  

dari kecil hingga saat ini dan selama mengikuti pendidikan dibangku 

perkuliahan di Universitas Negeri Medan sehingga dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi ini dengan tepat waktu. Semoga ayah dan ibunda tercinta 

selalu diberkan rahmat dan kesejahtraan serta umur yang panjang dalam 

keadaan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena, melalui Engkau lah 

ya Tuhan penulis menemukan dan rasakan nikmatnya Cinta-Mu dari 

mereka. Ayah dan Ibu adalah inspirasi dan penopang semangat bagi 

penulis dalam mengarungi samudera kehidupan ini. Tak lupa buat abangku 

Frino Sumanto Sagala dan kakakku Novri Br Simarmata yang tersayang, 

serta adik-adikku yang terkasih Irvan Stevanus Sagala, Intan sagala, Widia 

Sagala, Romaito Sagala, Rehan Sagala dan yeng belum tersebutkan satu-

persatu serta semua keluarga besar sagala dan sihotang penulis ucapkan 

banyak terima kasih atas doa, bantuan dan dukungannya selama ini. 

10. Kepada teman-teman saya yang begitu istimewa BK Reguler A 2010 

Universitas  Negeri Medan terkhusus Tari situmorang, leni banjarnahor, 

meydika ginting  dan binaria sidauruk yang telah banyak memberi bantuan 

dan dukungan serta semangat dan motivasi yang baik dari teman-teman 

sekalian dalam menyelesaikan skripsi ini.  

11. Kepada teman-teman sperjuangan dan satu bimbingan dalam penyusunan 

skripsi yaitu Kartika, Natalia, Ika, Harwan, Ayu, Ulfa, Andry, Nita, 
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Yamin, Kasful dan Anggi  yang telah bekerja sama dan saling membantu 

satu sama lain dalam kelompok sehingga kita semua dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini tepat waktu. 

12. Kepada teman-teman PPLT 2013 di SMA Swasta GBKP Kabanjahe sasi 

sinaga, rany malau, novra lingga, yeni silalahi, pudan, mama dumora,  cici 

sihotang, santika silalahi, kak vivi, mevi gultom, eka sagala, rohani,bang 

Arnold, bang leo, ito aris, bang wiliam dan bang andreas atas doa 

dukungan, semangat, kerjasama dan  kebersamaannya sampai sekarang. 

Semoga kebersamaan kita akan bertahan sampai selamanya dan selamat 

bekerja keras untuk kita semua untuk meraih gelar sarjana dan mencapai 

kesuksesan kita dimasa depan.  

13. Kepada teman terbaik satu kost yaitu Serius duprisel lubis, sintong 

situmeang dan yang terkhusus kepada Sandi Girsang sebagai Malaikat 

kecil bagi penulis yang telah mendoakan, memotivasi dan member 

semangat dalam penyusunan skripsi ini. 

14. Kepada sahabat terbaikku cindy munthe, Sri Lestari Samosir, Irawanti 

Simbolon, Kak Icha ,Winda sagala, Nur Simbolon, Friska Surbakti yang 

selalu bersama-sama baik suka dan duka dan selalu memberi semangat 

pada penulis selama ini. 

15. Kepada acci yang selalu ada dan selalu menghibur penulis selama 

menyelesaikan skripsi di kamar kecilku. 

16. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu 

yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung 

dalam penyusunan skripsi ini. 
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Penulis menyadari masih banyak kesalahan baik dari isi maupun tata 

bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat 

membangun dari pembaca demi kesempurnaan 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.  
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