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Puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan 

hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan. 

 

Skripsi yang berjudul “Meningkatkan Komunikasi Interpersonal Menggunakan 

Assertive Training pada Siswa kelas VII MTs Negeri 2 Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2012/2013” ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Pendidikan di Universitas Lampung. 
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1. Bapak Dr. Bujang Rahman, M.Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
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ini. 

4. Bapak Drs. Giyono, M.Pd., selaku dosen pembimbing utama dalam 

pembuatan skripsi ini. Terimakasih atas segala waktu dan ilmu yang telah 

diberikan dalam proses pembuatan skripsi ini. 



5. Ibu Shinta Mayasari, S.Psi.,M.Psi.,Psi., selaku dosen pembimbing kedua 

skripsi ini. Terima kasih atas kesediaannya memberikan bimbingan, saran dan 

kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini. 

6. Bapak Dr. Syarifuddin Dahlan, M.Pd., selaku dosen pembahas skripsi ini. 

Terima kasih atas kesediaannya memberikan bimbingan, saran dan kritik 

dalam proses penyelesaian skripsi ini. 

7. Bapak dan Ibu Dosen Bimbingan Konseling FKIP Unila, terima kasih atas 

didikannya selama kurang lebih empat tahun perkuliahan, semoga apa yang 

bapak dan ibu berikan akan sangat bermanfaat bagi saya di masa depan. 

8. Bapak dan Ibu Staff Administrasi FKIP Unila, terima kasih atas bantuannya 

selama ini dalam menyelesaikan segala keperluan administrasi kami. 

9. Bapak Drs. H. Ridwan Hawari, MM. selaku Kepala MTs Negeri 2 Bandar 

Lampung beserta guru bimbingan dan konseling dan para stafnya, terima kasih 

atas kesediannya membantu penulis dalam mengadakan penelitian. 

10. Almarhum Ayahanda ku yang dulu selalu memotivasi untuk menjadi orang 

yang berguna, Ibunda ku tercinta, Adik-adikku, serta saudaraku  yang selalu 
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11. Sahabat-sahabat Kuliahku dari Absen A-Z, Sahabat-Sahabat GCFC tercinta, 

Sahabat-Sahabat Organisasi, Sahabat-Sahabat KKN dan PPL, Sahabat-sahabat 

SMA, Angels, Kakak tingkat dan Adik tingkat BK Unila, Dan teman 

Bermainku selama ini, serta yang lainnya yang belum disebutkan satu persatu, 

terima kasih banyak atas bantuan, dukungan, kerjasama, canda tawa, dan 

kegilaan yang pernah terjalin selama ini. 

 



Semoga segala keikhlasan dan ketulusan hati yang telah diberikan mendapat 

balasan-nya. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini 

dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, Amiin 
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