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KATA PENGANTAR 

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah 

Subhanahuwata‟alaatasrahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya Sholawat dan Salaam kepada Ruh Nabi 

Muhammad Shollalloohu „alayhi wasallam yang kita harapkan syafa‟atnya di 

yaumul akhir. Adapun judul skripsi penulis adalah “Pengaruh  Konseling 

Kelompok Teknik Self Management Terhadap Pola Hidup Bersih Dan Sehat 

Siswa Di Kelas VII SMP Negeri 1 Percut Sei Tuan T.A 2016/2017” 

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 penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga 

selesai.  

Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih 

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

Medan beserta stafnya atas segala fasilitas yang dapat dinikmati oleh 

penulis dari awal kuliah hingga penyelesaian tugas akhir skripsi ini. 

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

Prof. Dr Yusnadi, MS selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas 

Ilmu Pendidikan.Bapak Drs. Elizon Nainggolan, M.Pd selaku Wakil 

Dekan Bidang Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Ilmu 

Pendidikan.Bapak Drs. Edidon Hutasuhut, M.Pd selaku Wakil Dekan 

Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Pendidikan atas kerjasama dan 

bantuan kepada penulis terutama dalam usaha surat-menyurat sehingga 

penelitian ini dapat berlangsung dengan lancar. 

3. Ibu Dra. Zuraida Lubis, M.Pd., Kons. 

SelakuKetuaJurusanPsikologiPendidikandanBimbinganUniversitasNegeri 

Medan. Serta IbuDra. Nurarjani, M.Pd selaku Sekretaris Jurusan Psikologi 

Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Medanyang telah banyak 

memberikan bimbingan dan arahan serta kemudahan segala urusan kepada 

penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 

4. IbuAsiah, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak 

memberikan masukan dan saran untuk perbaikan dan terselesaikannya 

skripsi penulis. 

5. Bapak Rafael Lisinus Ginting. M.Pd., Bapak Drs. Edidon Hutasuhut. 

M.Pd.,  dan  Ibu Dr. Nuraini. MS selaku Dosen Penguji yang telah banyak 

memberi masukan dan mengkoreksi dalam kesempurnaan skripsi ini. 
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6. Seluruh staff FIP Unimed yang telah memberikan kemudahan dalam 

pengurusan pengajuan judul skripsi hingga pengajuan sidang, khususnya 

jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan yang telah memberikan 

bekal ilmu hingga penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

7. IbuDra. Risna Wahyuni. MA, selaku KepalaSekolah SMPNegeri 1  Percut 

Sei Tuan  Kabupaten Deli Serdang danseluruhBapak/Ibu Guru beserta 

Staff pegawai di sekolah yang telah memberikan izin dan kemudahan 

dalam memperoleh data penelitian yang penulis butuhkan. 

8. Kedua orangtua penulis, Ayahanda tercinta Abu Sopyan Siregar dan 

Ibundatercinta Dewana Siregar, terimakasihatassegalaperhatian, kasih 

sayang, dukunganmoril dan materil yang tiadahenti,sertado‟a yang selalu 

dipanjatkan kepada Sang Maha Pengabul Do‟a, sehingga ananda dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sungguh tiada terbalas kasih 

sayang yang ayahanda dan Ibunda berikan kepada ananda, semoga Allah 

balas dengan pahala yang berlimpah dan keluarga kita selalu  dilimpahi 

kebahagiaan. Uhibbukum Fillaah, Alloohummaghfirlii Dzunuubii 

Waliwaalidayya Warhamhumaa Kamaa Robbayaanii Shogiiro. Aamiin. 

9. Abanganda tersayang Ahmad Darwin siregar, ST.,  yang telah membantu 

pembiayaan kuliahku selama ini, semoga Allah membalas kebaikan 

abanganda dengan yang lebih besar dan kita tetap saling menyayangi. Juga  

adik- adik tersayang Muhammad Syahrinal Siregar, Muhammad Ulil Amri 

Siregar, Elwina Azzahra Siregar yang selalu memberikan doa dan motivasi 

bagi penulis untuk tetap semangat menyelesaikan skripsi ini. 
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10. Sahabat-sahabat seperjuangan yang tercinta Sakinah Hasibuan dan Sajidah 

Nasution, terimakasih banyak sahabat untuk segala doa, bantuan, 

dukungan dan motivasi kalian, Semoga Allah menjaga persahabatan ini 

dan semoga Allah senantiasa memberikan Rahmad Nya kepada kita untuk 

saling mencintai dan menyayangi. Doa ku menyertai kalian. 

11. Teman-teman spesial iboth tersayang Ismail Saleh Siregar, My Sweety 

Oskaydan Cek Yoga yang telah banyak membantu penulis selama 

penelitian. Tak lupa juga Dinar, Bibi, Bang Nanda, atas bantuan jasa 

transfortasinya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. 

12. Teman-teman  satu dosen PS seperjuangan, Bebeb  Tiur dan Sundari. 

Yang memacu semangat berjuang dan bertukar fikiran selama 

penyelesaian skripsi ini. 

13. Sahabat sahabat PPLT penulis terutama group sepaket yang tak terlupakan 

Sofi, Yuni, Ermita, Iboth Ambri, Uwa Agung,  Al Aswad dan lainnya 

yang selalu memberi dukungan semangat pada penulis. Kenangan selama 

PPL penuh dengan warna, semoga kita sama sama sukses kedepannya. 

14.  Seluruh teman-teman stambuk 2013 terutama kelas BK Reguler B. 

Terimakasih untuk semua kebersamaan kita selama ini. 

Semoga bantuan dan jasa baik yang telah diberikan kepada penulis 

mendapat balasan dari yang maha pemberi 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 
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kesempurnaan skrips iini. Kiranya isi skripsi ini dapat bermanfaat bagi kitas emua 

khususnya dalam memperkaya Ilmu Pendidikan di bidang Bimbingan dan 

Konseling. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih. 
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