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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas 

berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul 

“Meningkatkan  Sikap Jujur Melalui Pemberian Layanan Bimbingan 

Kelompok Pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Selesai Tahun Ajaran 

2013/2014”  dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya, sebagai 

salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan 

Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Medan. 

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak 

mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai 

pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi 

tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada : 

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

Medan. 

2. Bapak Drs. Nasrun, MS selaku Dekan FIP, Bapak Prof. Dr. Yusnadi, MS 

selaku Pembantu Dekan 1, Bapak Drs. Aman Simare mare, MS selaku 

Pembantu Dekan II, dan Bapak Drs. Edidon Hutasuhut, M.Pd selaku 

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. 
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4. Ibu Dra. Zulhaini S selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Pembimbing 

Akademik yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan 

waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan 

saran-saran yang sangat berharga kepada penulis dari awal hingga 

terselesaikanya penulisan skripsi ini. 

5. Bapak Prof. Dr. Abdul Munir, M.Pd, Ibu Dra. Nurarjani M.Pd dan Ibu 

Dra. Rahmulyani M.Pd Kons selaku penguji yang telah banyak 

memberikan masukan dan saran untuk skripsi ini. 

6. Seluruh 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 Ilyas, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Selesai yang telah 

memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di SMA 

Negeri 1 Selesai. 

9. Tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada Siswa-Siswi, Guru BK, 

Guru Bidang Studi, serta seluruh staf SMA Negeri 1 Selesai yang telah 

memberikan dukungan, do’a serta partisipasinya selama penulis 

menyelesaikan penelitian sehingga penulisan skripsi ini berjalan dengan 

lancar. 

10. Teristimewa dan tercinta untuk keluarga penulis, Ayahanda Jumadi, 

Ibunda Sarikem, Kakak Jumi Listari dan Adik Dicky Chandra atas jasa-
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jasanya, kesabaran, do’a dan yang tidak pernah lelah dalam mendidik dan 

memberi cinta yang tulus dan ikhlas kepada penulis semenjak kecil. 

11. Terima kasih untuk teman-teman BK Reguler A 2010 terkhususnya untuk 

mereka yang tersayang Deviana, Dwi Anastasia Sitanggang dan Sri 

Wahyuni Dewi yang telah memberikan dukungan kepada penulis dan 

menjadi sahabat yang baik selama proses perkuliahan. 

12. Terima kasih juga penulis ucapkan untuk Andry Liany Siregar yang telah 

memberikan pedoman bagi penulis dalam mengerjakan skripsi serta 

memberikan banyak pelajaran dan saran selama penulisan skripsi ini. 

13. Terima kasih juga penulis ucapkan untuk sahabat-sahabat yang selalu ada 

dihati Nurul Tamala Sari, Wike Miranda Putri, Wahyudi Septian Nasution, 

Heru Widodo, dan M. Sulaiman yang telah memberikan dukungan dan 

do’a kepada penulis selama masa SMA sampai penyelesaian skripsi ini. 

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada 

semuanya. Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam 

penyelesaian skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak terdapat 

kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa. Untuk itu demi perbaikan 

selanjutnya, saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. 

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih, semoga skripsi ini berguna 

bagi kita semua khususnya para pembaca.  

Medan,   Agustus 2014 

       Penulis  

 

 

Dwi Putri Sari 

       1103151018 


