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Bismillahirrohmanirrohim 

Assalamalaikum wr. Wb. 

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat ALLAH SWT, atas limpahan Rahmat, Hidayah dan 

karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam selalu 

tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para 

sahabatnya. 

Skripsi Ini di tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pendidikan di 

Universitas Lampung. Adapun judul dari skripsi ini adalah “Penggunaan Layanan Bimbingan 

kelompok dalam meningkatkan optimisme siswa menguasai materi pelajaran matematika di 

kelas XII SMA Negeri  1 Labuhan Maringgai Tahun Pelajaran 2010/2011.  

Dalam kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih kepada: 

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

Pendidikan Universitas Lampung; 

2. Bapak Drs. Baharudin Risyak, M.Pd., selaku ketua jurusan Ilmu Pendidikan  

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

Konseling,dan selaku pembahas pada penulisan skripsi ini,terimakasih telah 

memberikan bimbingan, kritik dan saran dalam menyempurnakan skripsi ini. 

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

terimakasih atas bimbingan dan kesabaran serta kesediaanya dalam membantu 

menyelesaikan skripsi ini, Semoga Allah Swt, melimpahkan kebaikannya kepada 

bapak dan keluarga. 



5. Bapak Drs. Syaifudin Latif, M.Pd. selaku pembimbing pembantu. Terima kasih atas 

bimbingan dan waktu yang telah di berkan kepada penulis dalam proses penyelesaian 

skripsi ini. 

6. Bapak dan Ibu dosen pengajar bimbingan dan konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu 

pendidikan, Universitas Lampung. Terimakasih atas didikan Ilmu dan nasehat kepada 

penulis. Semoga apa yang telah diberikan dapat bermanfaat dan menjadi pahala yang 

tak terputus, Amin. 

7. Bapak dan Ibu Staf Administrasi Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan, Univesitas 

lampung, terima kasih atas bantuannya selama ini dalam menyelesaikan segala 

keperluan Administratif  Mahasiswa. 

8. Kedua orang tuaku yang selalu sayang kepada anak-anaknya, terima kasih untuk 

perhatian dan kasih sayangmu, semangat yang diberikan, do’a di tiap sujudnya, materi 

yang selalu mencukupi kebutuhan anak-anaknya. 

9. Terima kasih buat mbahku,  buat do’a dan kasih sayangnya yang tidak pernah putus 

10. Adik-adikku Ririn dan Sofian, terima kasih atas keceriaannya selama ini, yang 

menunggu keberhasilanku sebagai contoh buat kalian. 

11. Terima kasih teman dekatku untuk semangat, dukungan dan pengertian dan rasa 

sayang selama ini agar aku segera menyelesaikan skripsi ini. 

12. Teman-teman Bimbingan dan Konseling angkatan 2006 terima kasih untuk 

kebersamaannya selama ini dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis. 

Teman-teman BK semuanya yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu.  

13. Sahabatku Roni,Dwi, Hendi, Reman, Asep, Bindra, Mas Deni, Sigit, Rina, Linda, 

Silvi, Oki, Rika, Kak Hardi, Awit, Andi, Dodi, Erwin, Rojak, Arif, Galih, Riki, 

Pa’cik, Munif, hendrik, Idris, Tio, Hendi, Rahmat, Tika Terima kasih atas rasa sayang 

kalian dan persaudaraannya.  



14. Temam-teman PLBK, yang telah mengisi hari-hariku selama praktik trimakasih 

banyak, karna kalian PLBK menjadi menyenangkan. 

15. Kepada Pakde pon, Mas Boy, Pak Eko Dan Bu Eko trimakasih atas dukungannya 

selama ini. 

16. Kepada Emak, Mbak Oling, Mbak Uyung, Mbak Ulis, Mas Opa, Kak Hardi yang 

telah memberikan nuansa baru dan keluarga baru. 

17. Kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini trimakasih banyak. 

18. Almamaterku tercinta, Univesitas Lampung. 

Akhir kata dengan mengucap Alhamdulillah, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

pembaca, khususnya penulis pribadi dan bagi ilmu pengetahuan pada umumnya 

Bandar Lampung,   September 2011 
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