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KATA PENGANTAR 

Syukur Alhamdulillah penulis penjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa 

ta’ala atas rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. Adapun judul skripsi peneliti adalah “Pengaruh Layanan Bimbingan 

Kelompok Teknik Shaping Dalam Mereduksi Prokrastinasi Siswa Kelas VIII 

SMP Negeri 2 Satu Atap Pangkatan Labuhanbatu T.A 2019/2020”. 

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. 

Penyelesaian 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 moril maupun materil secara langsung 

maupun tidak langsung kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini hingga 

selesai, terutama kepada yang peneliti hormati dan kagumi Dosen Pembimbing 

Skripsi Ibu Asiah, M.Pd., yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan saran-

saran kepada peneliti sejak awal penulisan skripsi sampai skripsi ini selesai. 

Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kemudahan disegala urusan 

beliau. 
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Pada kesempatan ini peneliti juga ingin mengucapkan banyak terima kasih 

kepada: 

1. Bapak Dr. Syamsul Gultom, SKM., M.Kes., selaku Rektor Universitas 

Negeri Medan yang telah menjadi inspirator bagi penulis dalam menjalani 

perkuliahan. 

2. Bapak Prof. Dr. Yusnadi, MS., selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Medan.  

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

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

Keuangan dan Kepegawaian dan Bapak Dr. Edidon Hutasuhut, M.Pd., 

selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Medan. 

4. Ibu Dr. Zuraida Lubis, M.Pd., Kons., selaku Ketua Jurusan Psikologi 

Pendidikan dan Bimbingan dan Bapak Mirza Irawan, S.Pd, M,Pd., Kons 

selaki sekretaris Jurusan Psikologi Pendidikan Universitas Negeri Medan. 

5. Ibu Asiah, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak 

memberikan bimbingan, arahan dan saran guna kesempurnaan skripsi ini. 

6. Ibu Prof. Dr. Rosmala Dewi, M.Pd, Kons, Ibu Prof. Dr. Asih Menanti, 

MS, S.Psi, dan Ibu Dra. Rahmulyani, M.Pd.,Kons, selaku Dosen Penguji 

yang telah memberikan masukan dan mengoreksi dalam kesempurnaan 

skripsi ini. 

7. Seluruh Dosen Jurusan Psikologi dan Bimbingan Universitas Negeri 

Medan yang telah menyumbangkan ilmu kepada peneliti yang tentunya 

sangat berguna untuk masa depan peneliti. 
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8. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Ilmu Pendidkan Universitas Negeri 

Medan atas kerjasama dan bantuan kepada penulis terutama dalam urusan 

administrasi untuk menyelesaikan skripsi ini. 

9. Bapak Amri S.Pd., selaku Kepala SMP Negeri 2 Satu Atap Pangkatan 

yang telah memberikan izin untuk penulis melakukan penelitian, Ibu 

Rahmaidani Siregar S.Pd, beserta guru dan staff yang telah banyak 

membantu penulis dalam melaksanakan dari awal hingga selesai 

penelitian. 

10. Seluruh siswa kelas VIII A dan siswa kelas VIII B di SMP Negeri 2 Satu 

Atap Pangkatan yang telah banyak membantu selama penelitian. 

11. Serta semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyelesaian skripsi 

ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu–persatu. 

12. Teristimewa kepada orangtua penulis yang sangat penulis cintai, Alm. 

Ayahanda M.Awaluddin Siregar dan Ibunda Elya Hotma Harahap yang 

selalu memberikan kasih sayang tanpa henti, menguatkan penulis dalam 

doanya, memberikan dorongan moril dan materil, merekalah motivator 

penulis untuk meraih mimpi dimasa depan. Juga kepada saudara penulis 

Moch. Febri Hansari Siregar dan Aisyah Dinyasari Siregar, serta 

keponakan yang menjadi sumber bahagia di keluarga. 

13. Terimakasih juga buat sahabat penulis, Ary Prakasa, Ali Bana, Fiqri 

Murtadha, M.Rifki Rambe, Dhrama Putra Panggabean, Zulkarnain, 

Amrullah Rozi Dalimunthe, Ahmad Dairobby, Deni Perdana Siregar, 

Ismail Saleh Siregar, Yoga Arwanda, Ramadansyah Putra, M Nauval 

Maulana  sudah memotivasi, membantu dan memberikan dukungan 
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disetiap lelahnya penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Persahabatan 

yang indah semoga tetap abadi. 

14. Untuk Nurhalimah, terimakasih atas motivasi, bantuan, dan mengingatkan 

tidak bermalas-malasan dalam penyelesaian skripsi ini, semoga aku kelak 

menjadi yang terbaik seperti yang selalu kau doakan dan kita berjodoh.  

15. Untuk adik kos penulis, Rajul Munawar, terimakasih telah menjadi fartner 

begadang selama ini, selalu merawat disaat sakit, memberikan motivasi 

dan bantuannya.  

16. Seluruh Mahasiswa Bimbingan konseling Stambuk 2013 terutama Kelas 

Reguler B. Terimakasih untuk semua kebersamaan kita selama ini. 

Semoga bantuan dan jasa baik yang telah diberikan kepada penulis 

mendapat balasan dari Allah Subhanahu Wa ta’ala. Penulis telah berupaya dengan 

semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini, namun penulis menyadari 

skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, baik dari segi isi 

maupun tata bahasa, 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 dan Konseling. Akhir kata penulis mengucapkan 

terima kasih. 
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