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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini.  Skripsi ini berjudul “Pengaruh Layanan Konseling Individual 

Melalui Teknik Kursi Kosong Terhadap Siswa Korban Bullying Kelas XI Di 

SMK Al-Washliyah 3 Medan Tahun Ajaran 2014/2015” diajukan dalam rangka 

penyelesaian program Sarjana Pendidikan jurusan Psikologi Pendidikan dan 

Bimbingan, Universitas Negeri Medan. 

Meskipun dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan 

rintangan serta kendala, namun atas segala bantuan dan saran-saran dari berbagai 

pihak sehingga skripsi ini dapat tersusun secara baik. Oleh karena itu peneliti 

mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada dosen pembimbing Ibu Dra. 

Pastiria Sembiring, M.Pd,.Kons, yang telah banyak membantu dalam memberikan 

pengarahan, bantuan dan atas kesediaannya untuk mengelurkan waktu luang dalam 

memberikan saran dan bimbingan yang sangat berguna dalam pembuatan skripsi 

ini. 

Dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada : 

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

Negeri Medan. 
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bapak Drs.Edidon Hutasuhut, M.Pd selaku PD III. 
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Pendidikan Dan Bimbingan dan juga ibu Dra. Nurarjani, M.Pd selaku 

Sekertaris Jurusan. 

4. Dra. Nur Arjani, M.Pd selaku Dosen Penyelaras I, Dra. Zuraida Lubis, M.Pd 

selaku Dosen Penyelaras II dan Nani Barorah Nasution, S.P.Si., MA.  selaku 

Dosen Penyelaras III yang telah memberikan masukan dan saran-saran 

mulai perencanaan penelitian sampai selesai penyusunan skripsi ini. 

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Psikologi Pendidikan Dan 

Bimbingan yang telah membekali wawasan pengetahuan. 

6. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Medan atas kerjasama dan bantuan kepada penulis terutama dalam usaha 

surut-menyurat. 

7. Ibu Dra. Hj. Titik Supraptini, M.Pd, selaku Kepala Sekolah SMK Al-

Washliyah 3 Medan, seluruh staff dan para guru atas izin, bantuan dan 

kerjasama kepada penulis selama penelitian di sekolah tersebut. 

8. Seluruh Siswa Kelas XI SMK Al-Washliyah terkhususnya kepada para 

subjek penelitian yang telah mau bekerja sama demi kelancaran proses 

konseling yang dilakukan. 

9. Secara khusus ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada kedua orang tua 

yaitu: Ayahanda Muhammad Amin St Pangeran dan Ibunda tercinta 

Zulfarida atas segala dukungan, doa dan kasih sayangnya kepada penulis. 

Kepada saudara-saudaraku: Zakiya Ladita (kakak), Ramadhani (Abang), 

Rifa Atul Mahmuda (kakak), Khairunnisa (kakak), Ahsanul Hikmah (adik) 

dan kepada bang Dino, ante, om, amak, apak, Luthfi, Kayla atas dukungan 
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kepada penulis serta buat keponakanku tersayang Fathir Alvaro Dzaki Lubis 

yang selalu bisa membuat penulis terhibur dengan tigkah lucunya dikala 

penulis merasa lelah. 

10. Seluruh teman-teman BK reguler C 2010 dan teman-teman seperjuangan, 

dan  khususnya kepada Sari Asmaini Manik, Siti Mukminah, Ari Asmida, 

Utari Dewi Febrianty, Sri Wahyuningsih, Vischa Rembulan, Zulhendri, Sri 

Rahma Fitri, Bang Miswanto atas doa, dukungan serta semangat yang telah 

diberikan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Dan kepada semua 

pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu 

dalam penyusunan skripsi ini. 

Semoga Allah SWT senantiasa membalas amal baik semua pihak yang telah 

membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dengan limpahan Rahmat dan hidayah-

Nya. 

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan, mengingat 

keterbatasan kemampuan dan pengetahuan. Oleh karena itu penulis dengan terbuka 

dan senang hati menerima saran dari semua pihak yang bersifat membangun guna 

kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat 

memberikan manfaat bagi pembaca dan kepentingan bidang pendidikan. 
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