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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

baik, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan jurusan 

psikologi pendidikan dan bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Medan (UNIMED). 

 Adapun judul skripsi ini adalah “Hubungan Inteligensi Dengan Ketahanan 

Diri Inisiasi Narkoba Pada Siswa SMA Taman Siswa Kisaran Tahun Ajaran 

2018/2019”. 

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga 

pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa 

hormat mengucapkan terimakasih 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, 

terutama kepada yang penulis hormati dan cintai Dosen Pembimbing Skripsi Ibu 

Prof. Dr. Rosmala Dewi, M.Pd, Kons yang telah memberikan bimbingan, 

motivasi dan saran-saran kepada penulis sejak awal penulisan skripsi sampai 

skripsi ini selesai. Semoga dimudahkan segala urusan beliau. 

 Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua 

pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan proposal penelitian ini: 

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

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

UNIMED, Bapak Prof. Dr. Yusnadi, MS, selaku Wakil Dekan Bidang 

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

Bidang Kepegawaian & Keuangan, dan Bapak Dr. Edidon Hutasuhut, 

M.Pd. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Medan. 

3. Ibu Dra. Zuraida Lubis, M.Pd., Kons selaku Ketua Jurusan Psikologi 

Pendidikan dan Bimbingan dan kepada Ibu Dra. Nur Arjani, M.Pd selaku 

Sekretaris Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan UNIMED 

4. Ibu Prof. Dr. Rosmala Dewi, M.Pd, Kons selaku Pembimbing Akademik 

dan Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, 

arahan dan saran guna kesempurnaan skripsi ini. Terimaksih banyak atas 

bantuan dan pengorbanan selama ini. 

5. Ucapan terimakasih kepada Ibu Prof. Dr. Sri Milfayetty, MS, Kons, S.Psi, 

Bapak Dr.M, Rajab Lubis, MS dan Ibu Dra. Nur Arjani, M.Pd, selaku 

dosen penyelaras yang telah memberikan masukan dan saran mulai dari 

perencanaan penelitian sampai selesai penyusunan skripsi ini. 

6. Seluruh Dosen yang ada di Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan 

Fakultas ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan, yang telah 

memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti 

pendidikan. 

7. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Medan atas kerjasama dan bantuan kepada peneliti terutama dalam usaha 

surat-menyurat. 
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8. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Karno S.Pd selaku Kepala 

Sekolah telah menerima penulis untuk melakukan penelitian di sekolah, 

kepada Guru BK yang telah membimbing saya di sekolah beserta staf dan 

pegawai SMA Taman Siswa Kisaran yang telah membantu penulis dalam 

mengurus surat administrasi. 

9. Kepada seluruh siswa SMA Taman Siswa Kisaran yang menjadi subjek 

penelitian, tanpa bantuan mereka penyusunan skripsi ini tidak akan 

terselesaikan. 

10. Teristimewa kepada kedua orangtuaku Bapak saya B. Simangunsong dan 

Ibu saya R. Siagian yang selalu sabar dengan penuh pengorbanan 

membesarkan dan mendidik dengan berbagai tantangan yang dihadapi, 

terimakasih untuk dukungan moril, materi dan juga doa kepada penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih kepada kakak dan abang 

saya: Erni Surayati, Eko Moriye, Ericson Ricardo, dan Ervina Pratiwi yang 

dengan sabar selalu membantu, mendukung, mendoakan, dan 

menyemangati dan tidak luput sebagai penambah semangat yaitu 

keponakan yang paling saya sayangi Excelsisdeon Magurosi. 

11. Kepada SILOAM SG yang terkasih dan tersayang Butet Wita Oktriana, 

Finny dan Anissa Karo-karo, kak Dola, kak Jelita, kak Lasni dan kak 

Riana terimakasih atas dukungan, doa dan kasih sayang kalian. 

12. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan yang dibimbing oleh Ibu 

Prof. Dr. Rosmala Dewi M.Pd, Kons:  Esra Parhusip, Mawaddah Putri, 

Indria Batubara, dan Lidya Nurul Tanjung yang telah memberikan 

semangat dan saran. 
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13. Terimakasih kepada orang-orang terkasihku Finny Cornelia Sitinjak, Sinta 

Alberta Paranginangin, Desi Elfrida, Yhesenia Veronica, Elizayemi, Rona, 

Hotmian, Maria Tesa, Erlina, Resli Audina Sinurat, Maya Afriani dan 

Sonya Dwi Aditya Simatupang, yang telah menjadi saudari dalam berbagai 

kesukaran, yang selalu memberikan saran, semangat, dan doa baik dalam 

keadaan dekat maupun jauh. 

14. Terima kasih Kepada teman-teman organisasi UKMKP UP-FIP, teman-

teman jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan stambuk 2014 

terkhusus BK Reguler B 2014 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, 

teman dari awal kuliah sampai sekarang yang selalu memberi dukungan 

satu sama lain, terimakasih untuk semua kebersamaan kita selama ini.. 

Semoga perkenalan kita tidak berakhir sampai disini. 

Semoga bantuan dan jasa baik yang telah diberikan kepada penulis 

mendapat balasan dari Tuhan. Penulis telah berupaya dengan semaksimal 

mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini, namun penulis menyadari skripsi 

ini masih banyak terdapat kekurangan, baik dari segi isi maupun tata bahasa, 

untuk itu penulis mengharapkan 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,     September   2018   

       Penulis, 

 

Egiptian Excellency  

NIM. 1143151016 


