
v

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Hanya

kepada-Nya kami beribadah dan hanya kepada-Nya kami memohon pertolongan.

Dia pemilik dan pengendali alam semesta, apa pun yang terjadi tidak lepas dari

kehendak dan kekuasaan-Nya. Maka tidak ada satu pun sesuatu yang sia-sia

dalam penciptaan-Nya. Kami bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan

bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.

Dalam setiap perjalanan kehidupan selalu ada hambatan dan rintangan

yang terjadi tidak sekali dua kali, namun seringkali terjadi kesulitan yang tidak

terduga. Maka dengan segala rasa syukur yang berlimpah, selayaknya ungkapan

‘Alhamdulillah’ diucapkan atas selesainya skripsi yang berjudul “Meningkatkan

Sikap Sosial dalam Interaksi Teman Sebaya melalui Layanan Bimbingan

Kelompok Teknik Diskusi pada Siswa Kelas VIII SMP Swasta Bandung Bandar

Setia T.A 2013-2014.” Tak lupa pula shalawat dan salam dihadiahkan kepada

nabi besar Muhammad SAW sebagai tokoh tauladan bagi kaum muslim untuk

menuju kehidupan yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan di jalan Allah.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhui sebagian persyaratan memperoleh

gelar sarjana pendidikan di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan.

Penulis menyadari banyak pihak yang terkait dalam membantu penyelesaian

penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih

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 Nasution, M.S., selaku Dekan Fakultas Ilmu

Pendidikan Unimed

3. Bapak Prof. Dr. Yusnadi, M.S., selaku pembantu Dekan I Fakultas Ilmu

Pendidikan Unimed

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

Pendidikan dan Bimbingan/Bimbingan dan Konseling (PPB/BK) Fakultas

Ilmu Pendidikan Unimed

5. Ibu Dra. Rahmulyani, M.Pd. Kons., selaku Dosen Pembimbing Akademik

sekaligus Pembimbing Skripsi yang paling istimewa di antara semua
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dosen, yang tidak hanya memberikan bimbingan dan saran untuk

penulisan skripsi, namun juga memberikan waktu, kasih sayang dan

perhatian yang ikhlas sebagai seorang konselor profesional.

6. Bapak Prof. Dr. Abdul Munir, M.Pd., selaku Dosen Penyelaras yang telah

membantu mengoreksi kesempurnaan skripsi ini

7. Ibu Dra. Nurarjani, M.Pd., selaku dosen penyelaras yang banyak memberi-

kan masukan-masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk

menyelesaikan skripsi ini

8. Ibu Dra. Zulhaini. S., selaku dosen penyelaras yang juga banyak memberi-

kan masukan demi perbaikan skripsi ini

9. Bapak dan Ibu Dosen Psikologi Pendidikan dan Bimbingan/Bimbingan

dan Konseling (PPB/BK) Fakultas Ilmu Pendidikan Unimed

10. Bapak Paisal Lubis S.Pd., selaku Kepala Sekolah SMP Swasta Bandung

Bandar Setia, atas izin dan bantuannya. Bapak Drs. Parulian Dongoran.,

selaku guru dan koordinator BK SMP Swasta Bandung Bandar Setia serta

seluruh siswa kelas VIII SMP Swasta Bandung Bandar Setia yang telah

banyak membantu selama proses penelitian berlangsung

11. Teristimewa penulis sampaikan kepada Ibunda tercinta, Syarifah Hanum

atas segala kasih sayang, doa, dan pengorbanannya selama ini sehingga

peneliti bisa menjadi seperti sekarang ini berkat perempuan luar biasa

yang selalu menjadi panutan peneliti. Kepada Ayahanda Alm. Ahmad

Anhar Nasution semoga ditempatkan di sisi terbaik oleh Allah SWT.

Untuk kakak tercinta Anita Harsyanti Nasution, saudari kandung satu-

satunya, sampai kapanpun selalu hanya kakak saudari yang paling saya

kasihi.

12. Buat teman-teman terdekatku selama berada di kelas BK ekstensi 2010,

Isnani Ramadhani, Mutiara Agustania, Siti Fatimah, yang telah menjadi

teman terbaik berbagi suka dan duka, berbagi kasih sayang dan canda

tawa. Saya menyayangi kalian lebih dari teman-teman lainnya. Semoga

pertemanan kita tetap utuh sampai dalam jangka waktu yang sangat

panjang, selalu berbagi cerita, tawa dan berbagai pengalaman bersama,

kehadiran kalian sangat saya harapkan di masa yang akan datang.
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13. Untuk teman-teman dari kelas BK Ekstensi 2010, teman seperjuangan

yang selalu ada mengisi perjalanan panjang dalam memperoleh gelar

sarjana ini, suka duka kita tidak akan pernah lepas dari ingatan peneliti,

semoga kita bisa bertemu kembali dalam keadaan yang lebih baik daripada

sekarang.

14. Untuk orang-orang tersayang yang selalu menemani di samping kesibukan

perkuliahan yang padat, yang selalu memberikan kesejukan di tengah

jenuhnya menghadapi berbagai macam persoalan, yang senantiasa

membawa keceriaan, Rendra Kesuma Wardana, Muhammad Habieb, Putri

Nopita Sari, dan Rahmad Habibi.

15. Untuk guru BK di MAN 1 Medan yang menjadi tokoh inspiratif bagi

peneliti sebagai calon konselor profesional yakni Bapak Asrul Yafizham

Nauli Harahap, BBA. Kons., terima kasih atas segala keikhlasannya

membantu saya dalam menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan, terima

kasih untuk menjadi inspirasi saya agar menjadi seorang konselor yang

menjalani profesi dengan hati yang ikhlas dan tulus.

16. Untuk teman-teman yang berada sesama di bawah bimbingan Ibu Dra.

Rahmulyani, M.Pd, Kons., yakni M. Harwansyah Putra Sinaga, Ika Sandra

Dewi Nasution, Nita Sari, Kartika Aswan Pasaribu, Natalia, Ulfa, Meri,

Kasful, Andri, dan Yamin. Teman-teman seperjuangan yang saling

memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari masih banyak kesalahan baik dari isi maupun tata

bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari

pembaca demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat

bagi kita semua.
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