KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karuniaNya peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “Buku
Bantuan Diri (Self-help Book) untuk Penerimaan Diri Peserta Didik Kelas X
di SMA Negeri 83 Jakarta”.
Peneliti sadar bahwa penyusunan dan penulisan penelitian skripsi ini
telah dibantu, dibimbing serta didukung dari berbagai pihak selama proses
dari awal hingga akhir.
Ucapan terima kasih peneliti sampaikan yang pertama, kepada pada
Dr. Aip Badrujaman, M.Pd selaku Ketua Program Studi Bimbingan dan
Konseling dan kepada Dra. Meithy Intan R Luawo, M.Pd selaku dosen
pembimbing.
Kedua, kepada Dr. Sofia Hartati, M.Si dan Dr. Anan Sutisna, M.Pd
selaku Dekan dan Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas
Negeri Jakarta.
Ketiga, kepada kepada Dra. Michiko Mamesah, M.Psi selaku Sekretaris
Program Studi Bimbingan dan Konseling, kepada Karsih, M.Pd selaku
Penasihat Akademik, dan seluruh dosen Program Studi Bimbingan dan
Konseling yang telah membimbing dan memberikan berbagai ilmunya untuk
peneliti selama mengikuti pendidikan.
Keempat, kepada Drs. Iman Sukiman, M.Pd selaku Guru Bimbingan
dan Konseling SMA Negeri 83 Jakarta dan seluruh peserta didik kelas X SMA
Negeri 83 Jakarta yang telah bersedia membantu serta memudahkan peneliti
dalam proses pengumpulan data untuk studi pendahuluan.
Kelima, kepada keluarga peneliti terutama kedua orang tua dan yang
selalu memberikan dukungan moral, materiil dan doa kepada peneliti serta
kepada Septian Bahari untuk semangatnya.

Keenam, kepada sahabat selama perkuliahan Indri si ibu periku,
Andina si teman curhat, Christina si teman gabut, Tiffany si teman gosip,
Janatan si baju kembar, Elisa di teman berante, Rika si teman diskusi,
Diana si teman jauh.
Tak lupa kepada teman-teman BK 2014 serta kepada semuah pihak
yang telah banyak membantu peneliti selama proses penyusunan penelitian
skripsi ini.
Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan
penelitian skripsi ini. Oleh karena ini, peneliti mohon maaf jika terdapat banyak
kekurangan maupun kesalahan dalam penyusunan penelitian skripsi. Peneliti
juga membutuhkan kritik dan saran yang membangun agar penelitian skripsi
ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Semoga penelitian ini nantinya berguna
khususnya bagi peserta didik yang membutuhkan informasi mengenai
penerimaan diri.
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