
i 
 

KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah, tiada yang layak menerima puja dan puji syukur selain 

kebesaranmu ya Allah, yang telah  dengan penuh kasih sayang menaburi rahmat, 

membuka pikiran dan menjernihkan hati penulis, sehingga dapat menyelesaikan 

Skripsi ini yang berjudul : PENGARUH LAYANAN KONSELING 

KELOMPOK DENGAN PENDEKATAN BEHAVIORAL TERHADAP 

PERILAKU AGRESI ANAK BROKENHOME DI SMP NEGERI 17 

MEDAN T.A 2017/2018 

 Proposal ini merupakan sebagian persyaratan untuk mengajukan 

penelitian pada program studi Bimbingan dan Konseling FIP Universitas Negeri 

Medan. 

Banyak kendala yang penulis hadapi dalam mengerjakan Skripsi ini, 

namun Alhamdulillah semuanya bisa diatasi berkat bantuan berbagai pihak yang 

tidak mungkin penulis lupakan. Pada kesempatan ini sudah sepatutnya penulis 

sampaikan rasa hormat, ucapan terimakasih dan penghargaan yang tulus kepada : 

1. Prof.Dr.Syawal Gultom, M.Pd sebagai Rektor Universitas Negeri Medan 

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

Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III Fakultas 

Ilmu Pendidikan UNIMED. 

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

Fakultas Ilmu Pendidikan yang telah membantu dan memberikan izin 

kepada penulis untuk melakukan kegiatan penelitian. 

4. Bapak Drs. Elizon Nainggolan, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang 

Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Ilmu Pendidikan. 

5. Bapak Drs. Edidon Hutasuhut, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang 

Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Pendidikan. 

6. Dra. Zuraida Lubis,M.Pd sebagai ketua Jurusan Psikologi Pendidikan dan 

Bimbingan, dan kepada Ibu Dra. Nurarjani, M.Pd sebagai Sekretaris 

Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. 

7. Prof.Dr.Abdul Murad, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah 

memberikan pengarahan,masukan,serta saran dan koreksi serta dukungan 
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yang sangat memotivasi saya dalam penyusunan skripsi, sehinga akhir nya 

saya berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan nilai yang sangat 

memuaskan, saya berharap bapak selalu dalam lindungan allah swt, dan 

semoga allah membalas kebaikan bapak.  

8. Ibu Asiah, M.Pd, Ibu Dra. Rahmulyani, M.Pd, Kons, dan Bapak Drs. 

Edidon Hutasuhut, M.Pd. selaku Dosen Penguji yang telah banyak 

memberikan masukan-masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk 

menyelesaikan skripsi ini. 

9. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Medan atas kerjasama dan bantuan kepada penulis terutama dalam urusan 

surat-menyurat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. 

10. Ibu Dra. Hj. Khairani, M.M. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 17 

Medan, Bapak/Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Medan, Ibu 

Ramaita Sijabat selaku Guru Pamong di SMP Negeri 17 Medan, dan 

seluruh Staf dan Pegawai di SMP Negeri 17 Medan. 

11. Teristimewa sekali untuk kedua orang tua penulis, Ayahanda tercinta 

Zainuddi Panjaitan dan Ibunda tercinta Ratna Dewita, Ayahanda tercinta 

saya Jamaluddin Panjaitan,S.H,  terima kasih atas segala do’a yang selalu 

dipanjatkan kepada Sang Maha Pengabul Do’a, perhatian, kasih sayang, 

serta dukungan moril dan materil yang tiada hentinya, sehingga ananda 

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Melalui mereka juga, saya 

mendapatkan semangat yang sangat luar biasa dan merasakan begitu besar 

Rahmat dan Cinta-Mu. Semoga Allah membalas dengan Syurga yang 

terbaik. Amin 

12. Adik saya satu-satu yang paling tersayang yaitu Mia Audina, serta seluruh 

keluarga besar Almaksumi yang selalu memberikan do’a dan semangat, 

menjadi wadah keluh kesah, dan menghiasi kehidupan saya dengan penuh 

makna dalam setiap langkah mencapai studi dan menyelesaikan skripsi ini. 

13. Adik-adik SMP Negeri 17 Medan yang tidak bisa disebutkan satu persatu 

terima kasih atas kesediaannya mengikuti serangkaian kegiatan penelitian 

ini. 
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14. Sahabat tersayang Damayanthi, S.Pd. Yuni, S.Pd. Sonia, S.Pd. Icha, S.Pd 

Riski, S.Pd. Zetti, S.Pd dan Halimah, S.Pd. yang telah banyak membantu, 

mendengarkan keluh kesah, tawa dan tangis kita lalui bersama serta 

memberikan masukan kepada penulis. 

15. Kepada MUTIEAH (Shafira yasmin, Suci Agustin,S.E, Nurul Farah AG, 

Ayu Lestari Koto, Bella Syifa Azzahra Sandewa, Nurul Husna 

Arifin.S.Pd) sahabat dunia akhirat saya, yang tak pernah henti-hentinya 

mendukung melalui moril dan juga materil, saya bangga dan bersykur 

punya sahabat seperti kalian. Pengusir kesedihan pelipur lara disaat jenuh 

dengan cobaan di dalam proses penelitian. 

16. Untuk teman-teman BK Ekstensi B 2013 yang tersayang, terima kasih atas 

motivasi, semangat dan bantuan yang diberikan kepada saya selama ini 

hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.  

17. Untuk teman-teman Satu gelombang sidang, Amor Tumangger, S.Pd, Putri 

Oksani, S.Pd, Hera Monika S.Pd, Mita S.Pd, Tantri Nurbaya, S.Pd, Siska 

Purba. S.Pd, Siti Aisyah, S.Pd, Siddiq, S.Pd, Fendy, S.Pd. terima kasih 

atas motivasi, semangat dan bantuan yang diberikan kepada saya selama 

ini hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga kita semua 

dapat lulus sama-sama, mendapatkan IPK yang memuaskan, dan 

mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan yang dimiliki. 

Amin  

18. Seluruh teman-teman BK Reg 2013 dan BK Eks 2013 yang tidak bisa saya 

sebut satu persatu namanya serta teman-teman selama PPLT di SMP 

Negeri 17 Medan. Terima kasih untuk segala dukungan dan bantuan yang 

telah kalian berikan. 

19. Serta semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan proposal ini 

yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

 

Semoga bantuan dan jasa baik yang telah diberikan kepada penulis 

mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis telah berupaya dengan semaksimal 

mungkin menyelesaikan proposal ini, namun penulis menyadari proposal ini 

masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu 
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penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi 

kesempurnaan proposal ini. 

Kiranya isi Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam 

memperkaya Ilmu Pendidikan di bidang Bimbingan dan Konseling. Akhir kata 

penulis mengucapkan terimakasih. 

      Medan,   Januari 2018 

 

EKA RAHAYU 

       NIM.1133351049 


