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 “Mengurangi Kebiasaan
Plagiat Pada Tugas Mata Kuliah Konseling Lintas Budaya Melalui Bimbingan
Kelompok Mahasiswa Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakulitas
Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan T.A 2013/2014.
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
sebesar-besarnya terutama kepada dosen pembimbing yang luar biasa yaitu Ibu
Dra. Zuraida Lubis, M.Pd yang sudah meluangkan waktu dan tenaga dalam
memberikan bimbingan kepada penulis, semoga Allah meridhai dan menilai
setiap waktu dan tenaganya sebagai ibadah. Serta kepada seluruh pihak yang
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, antara lain:
1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si selaku Rektor UNIMED.
2. Bapak Drs. Nasrun, MS, selaku Dekan 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. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan yang
telah banyak memberikan ilmu, bimbingan, dukungan, saran dan motivasi,
kepada peneliti selama di dalam maupun di luar perkuliahan.
5. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri
Medan atas kerjasama dan bantuan kepada peneliti terutama dalam usaha
surat-menyurat.
6. Teristimewa kepada kedua orang tua saya tercinta dan tersayang, Bapak
Samian dan Ibunda Ana Sutina. Melalui bapak dan ibunda saya bisa
merasakan cinta dari Allah. Bapak dan Ibu merupakan orang yang sangat
berjasa dalam hidup saya, semua dikorbankan untuk saya, hanyalah bakti
dan pembanggaan yang bisa membuat keduanya merasa senang. Serta doa
yang bisa terlampir disetiap sujud ketika berkomunikasi kepada sang
khalik tak lupa saya selipkan untuk bapak dan ibunda tercinta. Semoga
Allah tetap menjadikan kedua orang tua yang shaleh dan shaleha. Ketika
saya merasa lelah, bapak dan ibunda yang menyemangati untuk tidak
mengeluh dalam hidup ini. Tak lupa buat kakak saya, Siti Mulia Sari, dan
adik saya Kurnia Roby dan Syuhfy Soraya serta keponakan saya Shakira
Abela dan Abidzar Al Ghifary, yang semoga kalian menjadi anak yang
shaleh dan shaleha. Terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini
baik moril maupun materil.

iii

7. Kepada Murabbi saya, Kak Hafizah yang telah memberikan motivasi
secara ruhiyah dan sahabat-sahabat saya yang luar biasa dalam jalinan
ukhuwah yaitu Arfah, Juni, Nova, Hilda, Nazimah, Leni, Dina, Umi, Ida,
Mila, Indah, dan Yayuk. Semoga Allah meridhai dan tetap menguatkan
kita dalam ukhuwah yang hanya karena-Nya kita bersama.
8. Kepada sahabat-sahabat saya di UKM-Islam Ar-Rahman Universitas
maupun Fakultas Ilmu Pendidikan yang sangat luar biasa dalam menjadi
mahasiswa-mahasiswa berkontribusi di kampus yang telah memberikan
semangat kepada saya.
9. Kepada Adik-adik Mutarabbi yang telah memberikan semangat kepada
saya dalam menyusun skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat di Psikologi Pendidikan dan Bimbingan khususnya kelas
BK REGULER B 2010, yang telah bersama selama 4 tahun baik suka
maupun duka semua dapat dilalui dan kini tanpa terasa waktu yang telah
memisahkan. Saya bangga bisa bersama dengan teman-teman yang luar
biasa. Serta teman-teman satu Jurusan Psikologi Pendidikan dan
Bimbingan 2010 khususnya untuk Yasminarti Siregar dan seluruh temanteman yang tidak dapat disebut satu persatu.
11. Juga untuk teman-teman PPLT 2013 SMA Negeri 1 Talawi, serta semua
pihak yang tidak tersebutkan oleh penulis, terima kasih atas dukungan dan
doanya.
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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. Semoga skripsi
ini dapat bermanfaat bagi kita semua, saya ucapkan terima terima kasih.

Medan, 21 Agustus 2014
Penulis,

SITI UTAMI
NIM. 1103151062
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