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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat 

rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Selanjutnya shalawat dan salam kepada Ruh Nabi Besar Muhammad SAW 

sebagai risalah yang membawa kebenaran serta keselamatan dunia dan akhirat. 

Adapun judul skripsi penulis adalah “Program Bimbingan dan Konseling Bagi 

Perilaku Bullying Siswa Kelas XII TKJ-1 SMK Swasta Amir Hamzah Medan 

Tahun Ajaran 2017/2018)” 

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat 

memperoleh gelar sarjana pendidikan bagi mahasiswa program S1 pada program 

studi Bimbingan dan Konseling jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan 

Universitas Negeri Medan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan, oleh  sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. 

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga 

pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa 

hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak 

yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini 

hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati: 

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

Negeri Medan yang telah memberikan segala fasilitas yang dibutuhkan 
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selama menempuh pendidikan sarjana pendidikan dalam bidang 

bimbingan dan konseling. 

2. Bapak Dr. Nasrun, MS., selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Medan yang telah memberikan segala fasilitas yang 

dibutuhkan dan memberikan kemudahan dalam penyelesaian penulisan 

skripsi ini. 

3. Bapak Prof. Dr. Yusnadi, MS., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik 

Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan. Bapak Drs. Elizon Nainggolan, 

M.Pd., selaku Wakil Dekan bidang Keuangan dan Kepegawaian 

Fakultas Ilmu Pendidikan. Dan Bapak Drs. Edidon Hutasuhut, M.Pd., 

selaku Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu 

Pendidikan, yang telah memberi kemudahan dalam penyelesaian 

penulisan skripsi ini. 

4. Ibunda Dra. Zuraida Lubis, M.Pd., Kons., selaku Ketua Jurusan 

Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Medan, serta Ibunda 

Dra. Nurarjani, M.Pd., selaku Sekretaris Jurusan Bimbingan dan 

Konseling Universitas Negeri Medan yang selalu memberikan 

motivasi, saran, arahan, dan memberikan kemudahan dalam 

penyelesaian penulisan skripsi ini. 

5. Bapak Rafael Lisinus Ginting, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing 

Skripsi yang selalu memberikan penguatan dan motivasi kepada 

penulis disaat penulis goyah dalam menyelesaikan penulisan skripsi 

ini. Terima kasih karena telah meluangkan banyak waktu serta penuh 
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kesabaran dalam membimbing penulis, dan memberikan kemudahan 

dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

6. Bapak Dr. Nasrun, MS., Bapak Prof. Dr. Abdul Munir, M.Pd., Dan 

Ibunda Dra. Rahmulyani, M.Pd., Kons., selaku Dosen Penyelaras yang 

telah banyak memberikan motivasi, saran, arahan, dan memberikan 

kemudahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

7. Seluruh Dosen Jurusan Psikologi dan Bimbingan Universitas Negeri 

Medan yang telah menyumbangkan ilmu kepada penulis yang tentunya 

sangat berguna untuk masa depan penulis. 

8. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Ilmu Pendidkan Universitas Negeri 

Medan atas kerjasama dan bantuan kepada penulis terutama dalam 

urusan administrasi untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

9. Rasa hormat kepada Bapak Prof. Usman Feli selaku Ketua Yayasan 

YPI Amir Hamzah Medan, Bapak Andrianto, SE., S.Pd., selaku 

Kepala Sekolah SMK Amir Hamzah Medan, dan Ibu Uni Sri 

Hertawaty, S.Psi., Ibu Tria Armaya Lisa Manurung, S.Pd., Ibu Suyanti, 

S.Pd., selaku guru Bimbingan dan Konseling yang telah banyak 

membantu penulis selama proses penelitian berlangsung, serta seluruh 

staf SMK Amir Hamzah Medan yang telah membantu dan menerima 

penulis dengan sangat baik, terima kasih atas izin, bantuan dan 

kerjasama kepada penulis selama penelitian disekolah tersebut. 

10. Teristimewa penulis ucapkan kepada Bapak tersayang Ruslin dan 

Mamak tercinta Romahida. Orangtua terkasih yang telah mendidik, 

mendukung penulis dari kecil hingga sekarang dan terus memberikan 
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dukungan yang sangat besar dalam menyelesaikan penulisan skripsi 

ini.  

11. Untuk Abangda, Kakanda, dan Adinda ku, Feri Mukhlis, Deva Lisa 

Anggri, Kiki Andan, Eka Linda Yanti, Putri Tasya Ananda, dan Fiqih 

Alfiansyah, yang selalu memberikan dukungan moril dan materil serta 

semangat kepada penulis. 

12. Yang tersayang dan tak terlupakan para sahabatku Misdarwani, 

Anggia Nur Shifa, Destri Anggraini Lubis (ALF), serta Syarifah 

Mahmuda, Dinda Khairiya Agatha, dan yang teristimewa Abdi Agung 

Lesmana yang selama proses penulisan skripsi ini telah banyak 

membantu dengan cara memberikan motivasi, saran, arahan, dan 

semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan 

skripsi ini dengan baik. 

13. Adik-adik SMK Amir Hamzah Medan Kelas XII TKJ-1 yang telah 

bekerjasama dan bersedia mengikuti setiap rangkaian kegiatan 

penelitian ini. 

14. Teman-teman seperjuangan BK Ekstensi B 2013 yang sama-sama 

menjadi pejuang skripsi. Teman-teman PPL yang selalu kompak 

kesana-kesini Tya, Dijah, Dinda, terima kasih atas dukungan dan 

semangatnya selama ini. 

15. Serta semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyelesaian 

penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. 

Semoga bantuan dan jasa baik yang telah diberikan kepada penulis 

mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis telah berupaya dengan semaksimal 
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mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini, namun penulis menyadari skripsi ini 

masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan 

kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan 

skripsi ini. Kiranya isi skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya 

dalam memperkaya Ilmu Pendidikan di bidang Bimbingan Konseling. Akhir kata 

penulis mengucapkan terima kasih. 

Medan,     Oktober 2017 

Penulis, 
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