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KATA PENGANTAR 

Segala puja dan puji yang dalam dan syukur penulis ucapkan 

kehadiratTuhan Yang MahaEsa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada 

penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengansebaik – baiknya. Skripsi 

yang berjudul : ”Pengaruh layanan bimbingan kelompok melalui teknik 

diskusi tehadap sikap berjiwa besar saat mengalami kekalahan di smp 

negeri 17 medan tahun ajaran 2014/2015”, adalah sebuah usaha yang disusun 

penulis untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat – syarat dalam mencapai 

gelar Serjana Pendidikan ( S.Pd ) pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Medan. 

Penulis menyadari bahwa untuk kesempurnaan skripsi ini, penulis tidak 

dapat menafikan partisipasi pihak lain yang turut memberikan bantuan moril 

maupun materil, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih sedalam – 

dalamnya kepada : 

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

Negeri Medan  

2. Bapak Drs. Nasrun Nasution, M.S selaku Dekan, Prof. Dr. Yusnadi, M.S 

selaku pembantu dekan I, bapak Drs. Aman Simaremare, M.S selaku 

pembantu dekan II dan Bapak Drs. Edidon Hutasuhut, Mpd selaku 

pembantu Dekan III. 

3. Ibu Dra. Kemali Syarif, M. Pd selaku Ketua Jurusan Psikologi Pendidikan 

dan Bimbingan dan juga Ibu Dra. Nurarjani, M.pd selaku sekretaris 

jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan di 

Unimed. 
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4. Ibu Dra. Zuraida M.Pd, selaku Dosen Pembimbing Akademik ( PA ) 

sekaligus selaku Dosen Pembimbing Skripsi ( PS ) penulis, yang telah 

banyak memberikan bimbingan selama masa perkuliahan di Jurusan 

Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Unimed.  

5. Ibu Dra. Kemali Syarif, M.Pd, Ibu Prof. Dr.Sri Milfayetty, MS. Kons, 

S.Psi, Ibu Nani Barorah, S.Psi, MA, selaku dosen penyelaras sekaligus 

dosen penguji yang telah banyak memberikan saran, arahan, dan kritikan 

dalam penyelesaian skripsi ini. 

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Psikologi Pendidikan dan 

Bimbingan yang telah banyak memberikan Ilmu, bimbingan, dukungan, 

saran dan motivasi kepada penulis selama berada didalam maupun diluar 

perkuliahan. 

7. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Medan atas kerjasama dan bantuan kepada penulis terutama dalam usaha 

surat – menyurat. 

8. Rasa hormat kepada Bapak Drs. Pelan Tarigan Selaku Kepala Sekolah 

SMP Negeri 17 Medan, dan Ibu Mariyuna, S.Pd selaku sebagai Guru BK 

di SMP Negeri 17, PKS SMP Negeri 17 Medan, seluruh guru – guru yang 

mengajar, serta seluruh staf tata usaha SMP Negeri 17 Medan yang 

membantu peneliti, terima kasih atas izin, bantuan dan kerjasama kepada 

penulis selama penelitian di sekolah tersebut. 

9. Khusus buat keluarga tercinta teristimewa kedua orang tua, Drs. 

Kalantinus Sihombing (ayahanda) dan Tiramsa sinaga (Ibunda) yang telah 

banyak memberi kasih sayang kepada penulis dalam segi moril, materil, 
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dan spiritual, sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan S1 pada 

Program Studi Psikologi Pendidikan dan Bimbingan / BK FIP Universitas 

Negeri Medan. Terimakasih selalu mendoakan dan memperjuangkan 

penulis dengan sepenuh hati dalam menyelesaikan studi sampai 

keperguruan tinggi. 

10. Saudara-saudariku yang sangat kukasihi: Abang Rudy Octavius 

Sihombing, ST, M.Eng, Abang Desmon Krismanto Sihombing, S.Hut, 

Adik Artha Lamtiur Sihombing, Amd, terimakasih atas doa dan 

dukungannya selama ini. 

11. Sahabat-sahabatku dari Barlang Group: Tota Naibaho, Roland Sirait, 

Fransiska Simarmata, Nataniel Silaban, Astika Nainggolan. Teman – 

teman di PPLT SiantarMerry, Okta, dll. Serta teman – teman seperjuangan 

penulis satu bimbingan Syeiha, Riska, Aulia, Siti Utami, Wahyu, dan Buat 

Teman – teman BK Reguler B 2010 tanpa terkecuali yang telah banyak 

membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.  

12. Dan tak lupa saya ucapkan terimakasih kepada siswa/i SMP Negeri 17 

Medan yang membantu penulis dalam pengisian angket, dan kesediannya 

menjadi subjek penelitian dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

Atas segala dukungan dan jasa mereka penulis tidak dapat membalasnya, 

Seiring doa semoga Tuhan membalas segala kebaikan yang telah diberikan 

kepada penulis, serasa mengharap berkatNya dan dengan segala kerendahan hati 

penulis menyerahkan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pembaca. 

Penulis menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi 

perbaikan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat 
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bagi kita semua terutama dalam dunia pendidikan pada umumnya dan khusus 

dalam bidang bimbingan dan konseling . Terimakasih.  

 

     

 Medan, 8 September 2014 

      Penulis 
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