
ii 
 

KATA PENGANTAR 

 

Segala puja dan puji yang sangat mendalam penulis ucapkan atas kehadirat 

Allah SWT, Tuhan Semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan 

inayah-Nya kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik-

baiknya. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Besar 

Muhammad SAW. 

Skripsi yang berjudul : Pengaruh Layanan Bimbingan Kelompok 

Dalam Mengurangi Perilaku Agresif Siswa Kelas VIII SMP PAB 2 Helvetia 

Medan Tahun Ajaran 2016/2017, adalah sebuah usaha yang disusun penulis 

untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar 

Sarjana Pendidika (S.Pd) pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Medan.  

  Penulis menyadari bahwa untuk kesempurnaan skripsi ini, penulis tidak 

dapat menampilkan partisipasi pihak lain yang turut memberikan bantuan moril 

ataupun materil, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-

dalamnya kepada :  

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan 

2. Bapak Dr. Nasrun, M.S selaku Dekan, Prof. Dr. Yusnadi, MS selaku 

wakil dekan bidang akademik, Bapak Dr. Aman Simaremare, MS selaku 

wakil dekan bidang umum dan keuangan dan Bapak Drs. Edidon 

Hutasuhut, M.Pd selaku wakil dekan bidang kemahasiswaan. 

3. Ibu Dra. Zuraida Lubis, M.Pd.,Kons selaku Ketua Jurusan Psikologi 

Pendidikan dan Bimbingan dan juga Ibu Dra. Nurarjani, M.Pd selaku 

Sekretaris Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu 

Pendidikan, Unimed. 

4. Ibu Dra. Zulhaini selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA), yang telah 

banyak memberikan bimbingan selama masa perkuliahan di Jurusan 

Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Unimed. 
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5. Ibu Dra. Nur Arjani, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Skripsi (PS), yang 

telah banyak memberikan arahan dan masukan selama masa penyusunan 

skripsi di Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbinan, Unimed. 

6. Ibu Dra. Rahmulyani, M.Pd.,Kons, bapak Dr. Nasrun, MS, ibu Dra. 

Pastiria Sembiring, M.Pd.,Kons selaku dosen penyelaras sekaligus dosen 

penguji yang telah banyak memberikan saran, arahan dan kritikan dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Psikologi Pendidikan dan 

Bimbingan yang telah banyak memberikan ilmu, bimbingan , dukungan, 

saran, dan motivasi kepada penulis selama berada di dalam maupun di 

luar perkuliahan selama saya mengikuti proses perkuliahan. 

8. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Medan atas kerjasama dan bantuan kepada penulis terutama dalam usaha 

surat- menyurat. 

9. Khusus buat keluarga tercinta teristimewa kedua orang tua saya, Bapak 

Hasan Napitupulu (ayahanda) dan Ibu Suzanarita SE (ibunda) dan 

keluarga besar terutama Nenek tercinta Siti Aisyah Isa yang telah banyak 

memberi kasih sayang kepada penulis dalam segi moril, materil, dan 

spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan S1 pada 

Program Studi Psikologo Pendidikan dan Bimbingan/BK FIP Universitas 

Negeri Medan. Terima kasih selalu mendoakan dan memperjuangkan 

penulis dengan sepenuh hati dalam menyelesaikan studi sampai ke 

perguruan tinggi, 

10. Kakak ku yang tersayang, Aiga Sulubere Napitupulu, S.Pd.Gr atas doa, 

kasih sayang, bantuan dan dukungannya selama ini. 

11. Yang Terkasih, Hernawan Wahyu Hidayat yang selalu mendampingi dan 

memberikan semangat, dukungannya selama ini. 

12. Sahabat-sahabatku tersayang: Putri Amelia, Fatma Anggraini, Winda 

Nopitasari, Siti Rahmayani, Maya Kasmita, Ria Agustini, Rosiqoh, Dian 

Sari, Fatma Elviana, Aminatun Zuriah, Maya Tariscy, dan juga sahabat 

PPLT SMP N 5 Stabat serta teman-teman BK Reguler 2012 tanpa 
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terkecuali yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi 

ini. 

13. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada siswa SMP PAB 2 

Helvetia Medan khususnya siswa kelas VIII-1 yang membantu penulis 

dalam pengisian angket, dan kesediannya menjadi subjek penelitian dalam 

menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

 

Atas  segala dukungan dan jasa mereka penulis tidak dapat membalasnya, 

seiring doa semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan 

kepada penulis, seraya menghadap ridho-Nya dan dengan segala kerendahan hati 

penulis menyerahkan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pembaca. 

Penulis menerima saran yang sifatnya membangun demi perbaikan skripsi ini. 

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua 

terutama dalam dunia pendidikan pada umumnya dan khusus dalam bidang 

bimbingan dan konseling. Terimakasih. 

 

 

      Medan, September 2016 

      Penulis 
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