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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 Games Kelompok Kerjasama (Teamwork) Pada Layanan 

Informasi Dalam Pengurangan Masalah Hubungan Sosial Siswa Kelas XI 

SMA Negeri 1 Pegajahan Kab. Serdang Bedagai TA. 2013-2014”. 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 semua pihak, akhirnya skripsi ini 

dapat terselesaikan juga. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima 

kasih kepada seluruh pihak yang telah 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 FIP, Bapak Prof. Dr. Yusnadi,MS 

Selaku Pembantu Dekan 1, Pembantu dekan II, dan Pembantu dekan III 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. 

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. Zuraida Lubis MPd, Selaku Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus 

Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

5. Dosen – dosen Penguji yang telah memberikan masukan yang sangat 

membangun dalam skripsi ini yaitu Bapak Dr. M. Rajab Lubis, M.S, Ibu  

Prof. Dr. Sri Milfayetti, M.S. Kons. S.Psi serta Bapak Drs. Nasrun, MS 

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

telah banyak memberikan ilmu, bimbingan, dukungan dan saran serta 
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motivasi kepada penulis selama berada di dalam maupun di luar 

perkuliahan. 

7. Seluruh Staff dan pegawai fakultas Ilmu Pendidikan, pegawai 

perpustakaan Universitas Negeri Medan atas kerjasama dan bantuan 

kepada penulis terutama dalam urusan surat-menyurat. 

8. Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pegajahan, guru- guru serta 

pegawai SMA Negeri 1 Pegajahan serta siswa/i SMA Negeri 1 Pegajahan 

khusus kelas XI IPA yang telah membantu penulis dalam pengisian 

angket. 

9. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Nurmanto dan 

Ibunda Asnah. Karena engkau lah ananda bisa berdiri tegak hingga hari 

ini, menyelesaikan studi ini dengan tepat waktu. Tanpa  ayah dan bunda 

mungkin ananda tak kan bisa menjadi seperti sekarang ini. Terima kasih 

yang tak terhingga ayahanda dan ibunda tercintaku atas semua perjuangan, 

dukungan, motivasi serta do’a yang tak henti-henti kalian panjatkan untuk 

ananda. Semoga ALLAH senantiasa memberikan Rahmat kepada ayah 

dan ibu,  serta memberikan kesempatan untuk ananda untuk bisa 

membanggakan kalian. Amiin.   

10. Terima kasih juga untuk kakak tercinta Marini Astuti, adik  Tersayang 

Chairil Rizki, Abang ipar Satu-satunya  Rudianto serta  ponakanku 

tersayang dan tercinta Tara Shakila terimakasih atas cinta dan dukungan 

kalian kepada ananda, hingga ananda bisa menyelesaikan studi ini tepat 

waktu.  

11. Kepada Sahabat-Sahabatku tersayang yang begitu luar biasa Kaykay 

Rungkay alias Mutiara Agustania & Ayungper alias Rian Ayu Vebria 

Nasution. Terimakasih atas segalanya kebaikan,jasa, dukungan semuanya 

yang kalian berikan pada penulis selama proses perkuliahan maupun 

hingga skripsi ini terselesaikan,terima kasih banyak,tiada teman sebaik 

kalian,terutama rungkay(mutiara agustania) yang senantiasa sabar dan 

setia menjadi sahabat penulis baik suka maupun duka.Terima kasih telah 

banyak membantu penulis baik dari segi moril maupun materil sehingga 

penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat 
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waktu.semoga kita tetap BERSAHABAT hingga akhir hayat naniti. AMIN 

YA ALLAH AMIN… 

12. Tak lupa pula terima kasih untuk rekan-rekan seperjuangan BK EKTENSI 

KEBERSAMAAN 2010, nisa gultom, siti Fatimah,hayati,rika,harwan dan 

semua anak BK ekstensi 28 keseluruhannya  serta semua mahasiswa BK 

UNIMED 2010 baik itu Reguler A, B, C maupun Ekstensi yang tidak bisa 

penulis sebutkan satu persatu.  

13. Terima kasih untuk rekan satu Pembimbing Skripsi yang begitu solid 

abangda Wahyu Sutrisno, teman diskusi yang baik ketika kegelapan 

menghampiri akal pikiran peneliti dan teman seperjuangan Pauji Pane, 

Parwis Nasution, dan Abdul Wisnu Wardana terima kasih banyak untuk 

kerjasamanya yang baik yang telah memberikan doa dan motivasinya 

kepada penulis, kasih Semoga kelak kita menjadi orang yang sukses dunia 

akhirat, Amin Ya Allah Amin. 

14. Juga untuk teman-teman PPLT 2013 SMA Negeri 1 Pegajahan (fahry 

baswedan selaku ketua PPL dan saat ini menjabat sebagai Presma 

UNIMED, rungkay(mutiara) kedan kental yang bersatu juga di 

PPL,herman,ahlam,yola,kory,winda,zizi,rapi,tigor,okten,desi,tama,akak 

minah,parlin,dan chandra. Semoga kita semua sukses selalu.  

15. Terima kasih sahabat kental selama SMA hingga saat ini NIKADES(nani, 

Ika, Desi) dessy widya putri dan masyitha fransiska yang senantiasa 

memberi kesenangan dan semangat kepada penulis untuk semangat 

menyelesaikan tugas ini.terima kasih juga untuk abangda fadilah dan 

minkay alias rahmad amin serta abangda romy putra terima kasih untuk 

semangatnya. 

16. Terimakasih juga untuk seluruh pihak yang tak tersebut namanya  yang 

selalu memberi semangat, bantuan dan dukungan  pada penulis. 

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua yang 

telah membantu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca terutama 

dalam dunia pendidikan pada umumnya, khususnya dalam bidang Bimbingan dan 

Konseling 

  

 Medan,   Juli 2014 
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