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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik ALLAH SWT, 

Pencipta dan Pengendali alam semesta, atas segala nikmat dan hidayah yang tak 

terkira sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh 

Pemberian Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik Role Playing 

Terhadap Karakter Kemandirian Siswa dalam Belajar  pada Kelas VIII 

SMP Negeri 3 Penanggalan Tahun Ajaran 2014/2015”. 

Shalawat dan salam tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW, keluarga 

dan para sahabat serta seluruh generasi setelahnya. 

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, akhirnya skripsi ini dapat 

terselesaikan juga. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih 

kepada seluruh pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, antara 

lain: 

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

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

Yusnadi, M.S selaku pembantu Dekan 1, Bapak Drs. Aman Simaremare, 

MS sebagai pembantu dekan II, dan Bapak Edidon Hutasuhut, M.Pd 

sebagai pembantu dekan III 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 sebagai dosen pembimbing akademik saya sangat mengucapkan 

terimakasih banyak yang sudah memberikan kesempatan sebagai anak 

bimbingan ibu, serta arahan, bantuan dan kesediaannya dalam meluangkan 

waktunya dalam menyelesaikan skripsi ini. 

5. Ibu Dra. Nurarjani, M.Pd. Ibu, Dra. Zulhaini, S. dan ibu Dra. Zuraida 

Lubis, M.Pd selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan saran 

dan kritik kepada penulis sebagai bahan masukan agar skripsi ini menjadi 

lebih baik. 

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen pada jurusan Psikologi Pendidikan dan 

Bimbingan yang telah banyak mengajarkan ilmu yang bermanfaat bagi 

sipenulis serta kepada seluruh mahasiswa/i. 

7. Seluruh pegawai Staf jurusan BK dan serta seluruh pegawai staf Fakultas 

Ilmu pendidikan atas bantuan dan kerjasamanya  dalam pinjaman buku-

bukunya serta surat-menyurat terhadap penulis. 

8.  Bapak Buyung Berutu S.Ag, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 3 

Penanggalan yang sudah sudi kiranya membantu dan memberikan ijin 

dalam pelaksanaan penelitian di sekolah SMP Negeri 3 Penanggalan. 

9. Tidak pernah lupa pula yang paling teristimewa adalah kedua Orang tua 

serta keluarga besar saya ayahanda Alm. Amran Angkat, dan ibunda 

Rosmina Br. Barasa yang sudah senantiasa memberikan kasih sayang dan 
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cinta sepenuhnya yang selalu memberikan dukungan, do’a, nasehat, 

semangat, dan dorongannya, serta bantuan atas materi sehingga penulis 

dapat melangkah dan menuju kejenjang pendidikan di Universitas Negeri 

Medan. Dengan kerena merekalah saya bisa dapat merasakan pahit dan 

nikmatnya hidup ini. Ibu adalah merupakan semangatku, inspirasiku, dan 

pendorongku yang selalu memberikan nilai-nilai arti hidup agar selalu 

menghargai dan mensyukuri atas segala apa yang sudah diberikan ALLAH 

SWT. Begitu pula dengan saudara/i ku Nurdiana Angkat, Anni Angkat, 

Riswan Angkat, Suardono Angkat, Sapri Angkat, Merni Angkat, Linda 

Angkat, Robin angkat, Devi Angkat, saya sangat mengucapkan banyak 

banyak terima kasih atas semua bantuan, dukungan dan serta do’a nya 

selama ini.   

10. Terimakasih juga kepada 6 sahabat saya(Kartika aswan pasaribu, Wahid 

kusno anggoro, Hardinal simaremare, M. Kasful mahaly lubis, Rubiyanti 

sitorus dan khususnya kepada Nur Asiah tercinta yang sudah selalu 

senantiasa membantu dan memberikan dorongan-dorongan serta motivasi-

motivasi kepada penulis). 

11. Buat kawan-kawan semua seperjuangan pada kelas BK Reg-A-2010 yang 

sudah menjalin kebersamaan, persaudaraan, dan kekompakan selama 

menjalani perkuliahan. 

12. Buat kawan-kawan semua satu pembimbing skripsi yaitu : Kartika Aswan 

Pasaribu, M. Kasful.M.Lubis, Ulfa Yaumil.H, Andry Liani Kecce, 

Harwansyah, Mery, Nita, Anggi, R. Ayu, Ika.S, dan Natalia saya ucapkan 

terima kasih banyak yang sudah bersama-sama saling membantu, 
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mendorong, menyumbangkan solusi dan memberikan semangat antara satu 

dengan yang lain dalam menyelesaikan skripsi ini. 

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. Semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi pembaca agar dapat membangun pendidikan yang lebih 

baik khususnya dalam bidang bimbingan dan konseling, saya ucapkan terima 

kasih. 

 Medan,   September 2014 
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