
KATA  PENGANTAR 

 

Segala pujian dan syukur penulis kepada Tuhan Yesus, atas pertolongan dan 

kasih karuniaNya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan 

judul “Hubungan Antara Kompetensi Guru Dengan Perilaku Agresi  Pada Guru 

Taman Kanak-Kanak Di Wilayah IV Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat” 

diajukan untuk menyelesaikan pendidikan S1 Fakultas Psikologi, Universitas Esa 

Unggul, Jakarta. 

 Penulisan ini tidak akan pernah berhasil tanpa orang-orang yang telah 

dipakai sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong penulis. Pada 

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada :  

1. Orang Tua yaitu Papa, skripsi ini penulis dedikasikan buat papa. Terima 

kasih atas dukungan doa, perhatian, dan pengertian yang diberikan selama 

penulis mengikuti pendidikan sampai tahap akhir yaitu penyelesaian 

penulisan skripsi ini. 

2. Ibu Dra. Winanti Siwi Respati,Psi., M.Si. sebagai dosen pembimbing I yang 

telah membimbing dan memberikan pengarahan yang sangat berguna, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini. Terima kasih banyak 

ya bu, sudah memberikan waktu liburan ibu untuk memberikan support bagi 

penulisan ini. Kemudian kepada Ibu Sri Handayani, SE. M.M., sebagai 

dosen pembimbing II. Bu Yani, support yang ibu berikan begitu berarti 
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sehingga membuat penulis dapat mewujudkan impian untuk menyelsaikan 

S1 Psikologi. Terima kasih bu Yani, tanpa support dan bimbingan dari ibu, 

penulis tidak yakin dapat menyelesaikan penulisan ini.  

3. Ibu Levianti, Psi., M.Si. sebagai dosen penguji I, terima kasih untuk semua 

ilmu, pengertian, dan support yang ibu berikan kepada penulis, baik ketika 

penulis mengikuti mata kuliah yang diberikan, terlebih pada saat sidang 

proposal dan sidang akhir. Tuhan memberkati ya bu. Kemudian kepada Dra. 

Safitri, M.Si. sebagai dosen penguji II, Terima kasih bu atas saran dan 

bimbingan yang membuat penulisan ini menjadi lebih baik. Buku statistik 

yang ibu referensikan sejak awal penulisan bab III, sangat berguna untuk 

penulis. Sekali lagi terima kasih bu Fitri. 

4. Ibu Dra. Sulis Mariyanti, Psi., M.Si. selaku dekan Fakultas Psikologi 

Universitas Esa Unggul yang telah memberikan dukungan kepada penulis 

dalam menyelesaikan peulisan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan 

terima kasih kepada Ibu Olivia Tjandra W, M.Si.,Psi., bu Oliv, akhirnya 

skripsi ini selesai juga yah, thank untuk motivasi yang terus diberikan, 

Tuhan memberkati.  

5. Ibu Laura Tahir, SE. sahabat dan saudara terbaik yang Tuhan berikan untuk 

penulis. Support yang telah diberikan sejak awal mengambil pendidikan di 

Fakultas Psikologi Universitas Esa Unggul sampai saat ini, yang membuat 

penulis dapat terus maju, Demikian juga kepada rekan-rekan guru yang ada, 
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terima kasih untuk support yang diberikan lewat doa dan pemberian data 

yang dibutuhkan  oleh penulis. 

6.  Untuk teman-teman angkatan 2006 : Mayla, Melissa, Yunita, dan Lenny 

yang sama-sama berjuang untuk memakai toga di bulan Oktober ini. 

Pengalaman berjuang bersama kalian akan menjadi suatu kenangan yang 

tidak mudah dilupakan. untuk Fero, Ryan, dan Irving, ayo, kalian juga bisa.  

Buat Nixon, praise God, akhirnya kita bareng juga wisudanya yah... 

7. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini 

yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


