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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis ucapkan hanya kehadirat Allah Yang Maha Esa atas 

limpahan kasih sayang, serta petunjuk dan karuniaNya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Meningkatkan Sikap Optimis Siswa Kurang 

Mampu Ekonomi Melalui Pemberian Layanan Bimbingan Kelompok Pada 

Siswa Kelas XI-IPA Di MAN Siabu TA.2013/2014” dengan baik dan tepat pada 

waktunya, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar SarjanaPendidikan pada 

Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan,  Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Medan. 

Selama penyusunan skripsi ini penulis juga mendapat berbagai hikmah atas 

kemudahan serta hambatan, kesulitan maupun rintangan yang dilalui. Namun berkat 

bimbingan Ibu Dosen Pembimbing dan juga berbagai pihak, maka akhirnya penulis 

dapat menyelesaikannya. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada : 

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

Medan 

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

Yusnadi,MS. sebagai Pembantu Dekan 1. 

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

Pendidikan dan Bimbingan yang banyak memberi saran kepada penulis dalam 

penyusunan skripsi dan kepada Ibu. Dra Nurajani,M.Pd sebagai Serketaris 

Jurusan 
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4. Ibu Prof. Dr. Sri Milfayetti.,M.S.,Kons.,S.Psi. sebagai Dosen Pembimbing 

Skripsi saya yang telah banyak memberikan bantuan bimbingan, dukungan, 

motivasi, saran dan kritik, serta ketabahan dan kesabaran dalam membimbing 

penulis dari awal hingga selesainya penulisan skripsi ini. Sangat senang saya 

menjadi mahasiswa mahasiswa bimbingan beliau. Juga selaku Pembimbing 

Akademik yang banyak membimbing penulis dari segi akademik sejak 

penulis belajar di semester satu. Terima kasih atas segala pengorbanan dan 

bantuan ibu. 

5. Ibu  Prof. Dr. Hj. Rosmala Dewi., M.Pd. Kons, Ibu Nani Barorah, S. Psi., 

MA. dan Ibu Dra Nurajani, M.Pd selaku penguji yang telah banyak 

memberikan masukan dan saran-saran untuk skripsi ini. 

6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan yang 

telah memberikan banyak ilmu, bimbingan dan motivasi kepada peneliti 

semenjak mengikuti pendidikan Bimbingan dan Konseling. 

7. Seluruh staf dan Pegawai Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Medan atas kerja sama dan bantuan yang diberikan kepada peneliti. 

8. Bapak H. Sabaruddin, S.Pd., M.M. sebagai kepala dan Ibu Ramaita, S.Pd 

sebagai PKM II bidang kesiswaan Madrasah Aliyah Negeri Siabu terima 

kasih atas kerja sama yang telah diberikan selama penulis melakukan 

penelitian. 

9. Teristimewa buat kedua orang tua penulis Ayahanda Awaluddin Siregar dan 

Ibunda terkasih Ratni Nasution terima kasih atas ridho, doa, kasih 

sayang,dukungan, motivasi dan nasihat yang diberikan kepada penulis 
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sehingga  dapat menyelesaikan studi di Universitas Negeri Medan dengan 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 

10. Buat saudara-saudaraku, terutama saudara saya Abdi Husein Siregar dan 

Maisaroh Siregar bersama keluarga yang telah banyak memberikan dukungan, 

motivasi dan doa kepada penulis selama menyelesaikan studi di Universitas 

Negeri Medan. 

11. Buat sahabat sekaligus saudara terbaik saya Erma Suryani, adinda Almh. 

Wardani Nasution dan Eva Solina, Kakanda Rida Sari Surbakti dan semua 

teman-teman seperjuangan di UKM Islam Ar-rahman UNIMED kususnya 

yang berada di Fakultas Ilmu Pendidikan, LP2IM Unimed, PK KAMMI se-

UNIMED, dan SADAMA TABAGSEL juga kepada saudariku di lingkaran 

‘spesial’ dan tak lupa juga kepada seluruh personil Pondokan Sumayyah dan 

Pondokan At-Thohiroh yang telah banyak mendukung dan memberikan 

pembelajaran juga bantuan bagi penulis serta mendampingi dan membantu 

penulis baik suka duka. 

12. Tak lupa ucapan terima kasih kepada adik-adik MAN Siabu yang telah 

membantu penulis dalam penelitian semoga kita semua menjadi anak bangsa 

yang memberikan kebanggan bagi Indonesia tercinta. 

13. Seluruh Teman-teman jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan 2010 

terkhusus BK Reg-C, Siti Utami, Muhammad Fadly Nasution dan Teman-

teman seperjuangan. 

Semoga bantuan dan jasa baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat 

balasan terbaik dari Allah yang Maha Esa. Penulis telah berupaya optimal dalam 
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penyelesaian skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat 

kesalahan pada tulisan ini baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis 

mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi sempurnanya 

skripsi ini. Semoga skirpsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam 

memperkaya khasanah ilmu pendidikan dibidang bimbingan dan konseling.  

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih, semoga skripsi ini berkah dan 

bermanfaat bagi kitasemua khususnya para pembaca. 
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