
 

SANWACANA 

 

 
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan banyak rahmat, nikmat dan hidayah-

Nya kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul 

“Penggunaan Layanan Bimbingan Kelompok Dalam Meningkatkan Kemampuan Berinteraksi 

Sosial Sesama Teman  Pada Siswa  SMP PGRI 1 Gadingrejo Tahun Pelajaran 2011/2012”. 

Adapun maksud penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Pendidikan pada Program Studi Bimbingan dan Konseling Jurusan Ilmu Pendidikan, 

FKIP Universitas Lampung. 

 

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak. Oleh 

karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 

1. Bapak Dr. Bujang Rahman, M.Si. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 

Universitas Lampung. 

2. Bapak Drs. Baharuddin Risyak, M.Pd. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP 

Universitas Lampung. 

3. Bapak Drs. Yusmansyah, M.Si. selaku Ketua Program Studi Bimbingan Konseling sekaligus 

selaku dosen penguji pada penulisan skripsi ini. Terima kasih atas masukan dan saran-saran 

yang telah diberikan kepada penulis. 

4. Bapak Drs. Muswardi Rosra, M.Pd selaku pembimbing Akademik yang telah memberikan 

masukan dan saran-saran demi terselesaikannya skripsi ini. 

5. Bapak Drs. Giyono, M.Pd  selaku dosen pembimbing utama terima kasih atas kesediannya 

memberikan bimbingan, saran dan kritik yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini. 



6. Ibu Shinta Mayasari. S.Psi, M.Psi. Psi selaku pembimbing kedua yang telah memberikan 

waktu, ide, petunjuk, bimbingan selama penyusunan skripsi serta memberikan ilmunya 

selama penelitian 

7. Bapak dan Ibu Dosen Bimbingan dan Konseling, terimakasih atas didikannya Semoga apa 

yang bapak dan ibu berikan dapat bermanfaat bagi kehidupan penulis di masa depan. 

8. Bapak dan Ibu staf dan karyawan FKIP Unila, terimakasih atas bantuannya selama ini dalam 

menyelesaikan segala keperluan administrasi. 

9. Bapak Bambang Hermanto, S.Pd selaku kepala sekolah SMP PGRI 1 Gadingrejo yang telah 

berkenan memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian. 

10. Bapak dan Ibu guru, Staf TU SMP PGRI 1 Gadingrejo, terimakasih atas kesediaan nya 

membantu penulis dalam mengadakan penelitian. 

11. Siswa SMP PGRI 1 Gadingrejo, Aditya, Joko, Septi, Yunita, Fenny dan Kiki, terimakasih 

atas kesediaan kalian meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam penelitian penulis. 

12. Kedua Orang Tuaku tercinta yang tak henti-hentinya, memberikan do’a, dukungan, 

semangat serta menantikan keberhasilanku. 

13. Mbak Eka Anita dan Adik-adikku tersayang Adi, Arul,  terima kasih atas doa dan motivasi 

yang selalu diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

14. Kak Taryo, Kak Dayat, Kak Wandi, Mbak Eno, Mbak Murni, Mbak Sutri,  Mamak De, 

Mbah dan seluruh keluarga besar yang selalu menasehati dan memberi semangat penulis.  

15. Arif dan Annisa, ponakan ku tersayang yang selalu memberikan keceriaan pada penulis. 

16. Sahabat-sahabatku Eli, Nur Kholif, Lina, terima kasih atas bantuan, dukungan, do’a dan 

motivasinya.  



17. Teman-teman Bimbingan dan Konseling angkatan 2005: Satri, Dian, Wisni, Arlia, Wita, Bayi, 

Cimut, Ipeh, Lili, dan lain-lain yang telah memberikan kenangan manis. Terimakasih atas 

kebersamaan dan kekompakan kita selama ini. Semoga kita tetep kompak selalu. 

18.Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu proses penulisan 

skripsi ini, terima kasih atas semuanya.  

 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Tidak sedikit kekurangan 

dan kelemahan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik 

yang membangun demi sempurnanya skripsi ini. 
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