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Puji syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas rahmat Nya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul ”Upaya Mengurangi Konsep 

Diri Negatif Dengan Menggunakan Teknik Assertive Training Siswa Kelas X 

SMA PGRI 1 Tumijajar”. 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. 

 

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 yang telah memberikan izin bagi penulis 

untuk mengadakan penelitian. 

2. Ibu Dr. Riswanti Rini, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP 

Universitas Lampung. 

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

Konseling FKIP Universitas Lampung. 

4. Bapak Drs. Giyono, M.Pd. selaku pembimbing utama pada penulisan skripsi 

ini. Terima kasih atas masukan, saran-saran dan nasihat terutama saat proses 

bimbingan dalam penulisan skripsi ini, serta dalam seminar terdahulu sampai 

menuju ujian akhir.  

5. Ibu Diah Utaminingsih, S.Psi., M.A., Psi, selaku Pembimbing Pembantu yang 

telah memberikan masukan dan mengarahkan demi terselesaikannya skripsi 

ini.  



 

  

6. Ibu Shinta Mayasari, S,Psi.,M.,Psi.,Psi, selaku penguji yang telah banyak 

memberikan masukan, kritik dan saran yang membangun. 

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

selama kurang lebih empat tahun perkuliahan. Semoga apa yang bapak dan 

ibu berikan dapat bermanfaat bagi kehidupan peneliti di masa depan. 

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

selama ini dalam menyelesaikan segala keperluan administrasi kami. 

9. Bapak Hi. M. Hakim Pasaribu, S.Pd, M.Pd. selaku kepala SMA PGRI 1 

Tumijajar yang telah berkenan memberikan izin kepada penulis untuk 

melakukan penelitian. 

10. Bapak dan Ibu dewan Guru SMA PGRI 1 Tumijajar 

11. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Kis Atmoko dan Ibu Kusmiarsih yang 

selalu percaya, memberikan dukungan, pengorbanan dan memberikan doa 

yang tiada terhenti untuk penulis. Orang tua yang selalu memberikan yang 

terbaik untuk keberhasilan anaknya. 

12. Adik-adik ku Galih Petrisia dan  Maria Desta (kalian luar biasa berharga 

untuk ku, dan kalian yang menciptakan keceriaan dalam hidupku) 

13. Partner bicara yang terkasih Yunus Bayuwardana (terimakasih atas setiap 

nasihat, semangat dan dukungan doa yang selalu kamu berikan) 

14. Sahabat yang pertamakali ku kenal di Prodi Bimbingan dan Konseling Irma 

Daniati (Makasih ya njol, atas segala warna warni kebersamaan yang ku 

terima dari kamu)  



 

  

15. Si “Wanita Soleha” Eka Ayu Susanti (Terima kasih atas indahnya 

persahabatan kita, juga contoh ketegaran mu yang bisa ku ingat setiap kali 

aku mengeluh) 

16. Teman-teman seperjuangan angkatan 2011, Eka, Yuli, Irma, Veny, Ratih, 

Pipit, Yuyun, Norma, Enur, Merry Chang, Pinem, Endah, Villa, Diah, Astrid, 

Attu, Tiara, Asytharika, Nana, Ndes, Firma, Melani, Arum, Lili, Lita Melly, 

Leo, Fiqri, Hendra (setiap orang punya proses yang berbeda, yang harus 

kalian lakukan adalah jangan berhenti berusaha dan berdoa, semangat selalu 

buat kalian. Please Don’t Forget Me) 

17. Teman-teman seperjuangan ku di Pekon Banyu Urip : Viana, Ayu, Eka, Mela, 

Sekar, Bagus, Iwan, Eben dan Okta (Terima Kasih untuk semua kenangan 

yang kita ciptakan suka duka, susah senang yang telah kita lewati, semua 

telah terukir dalam hidupku, kalian membuatku bahagia dan semangat saat 

melewati masa-masa KKN dan PLBK-S sampai pada akhirnya mampu kita 

sukseskan bersama, kalian keluarga baruku) 

18. Kakak-kakak ku di Prodi Bimbingan dan Konseling : Mbak Anisa, Mbak 

Turina, Mbak Erliani, Mbak Ajeng, Mbak Evi, Mbak Galuh, Mbak Sespita, 

Mbak Ivana, Mbak Desti, Mbak Dita, Mbak Lulu dan Mbak Natali, Kak Boy, 

Kak Awan, Kak Adit, Kak Nanang. (Terima kasih atas nasihat, masukan, 

bimbingan dan saran yang telah kalian berikan, skripsilah yang membuat kita 

dekat, menjadi suatu keluarga yang sama-sama merasakan bagaimana rasanya 

sebuah perjuangan demi menggapai cita-cita kita yang sesungguhya) 

19. Kakak tingkat dan adik tingkat di Bimbingan dan Konseling UNILA 



 

  

20. Keluarga ku di Kampung Baru : Ibu Siti Komariah, Bapak Edi Sukarno, 

Mario Effendy, Eric Boby Prayoga dan Intan Rahma miagustria. (Terima 

Kasih karena sudah menjadi ibu dan bapak kost terbaik selama kurang lebih 

empat tahun, yang selalu bersikap layaknya menjadi orang tuaku selama di 

Bandar Lampung, terimakasih atas perhatian dan kasih sayang kalian. Rio, 

Boby dan Intan yang juga sudah ku anggap sebagai adik-adik ku sendiri, 

terimakasih untuk setiap kasih sayang dan canda tawa yang kalian berikan 

selama ini) 

21. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak 

dapat penulis sebutkan satu persatu. Pasti Tuhan Yesus akan memberikan 

balasan terbaik. 

 

 

 

Bandar lampung,      2015 

 Penulis 

 

 

Agnes Tiarmy 


