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KATA PENGANTAR 

 

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan kasih sayang-Nya 

yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis sehingga 

penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat 

waktu sesuai dengan yang telah direncanakan. Adapun judul skripsi penulis 

adalah “Pengaruh Konseling Kelompok Teknik Shaping Terhadap Adiksi 

Pornografi di Smartphone Pada Siswa SMP Muhammadiyah 1 Medan Tahun 

Ajaran 2017/2018”. 

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. 

Dalam penelitian skripsi ini penulis tidak terlepas dari hambatan – hambatan 

dan banyak kesulitan dalam menyelesaikannya. Namun dengan usaha dan kerja 

keras yang maksimal dan bantuan dari segala pihak terutama kepada Dosen 

Pembimbing Bapak Prof. Dr. Abdul Munir, M.Pd yang telah memberikan 

bimbingan, motivasi dan saran – saran kepada penulis sejak awal penulisan skripsi 

sampai skripsi  ini selesai dan memberikan kesempurnaan pada skripsi ini. 

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penulis 

mengucapkan terima kasih kepada: 

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

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

Prof. Dr, Yusnadi, MS selaku Wakil Dekan I Bid. Akademik, Drs. Elizon 

Nainggolan, M.Pd selaku Wakil Dekan II Bid. Pegawaian & Keuangan , 

dan Dr. Edidon Hutasuhut, M.Pd selaku wakil Dekan III Bid. 

Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. 

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

Pendidikan dan Bimbingan yang banyak memberi saran kepada penulis 

dalam penyusunan skripsi dan kepada Ibu Dra. Nur Arjani, M.Pd selaku 

Sekretaris Jurusan. 

4. Bapak Prof. Dr. Abdul Munir, M.Pd selaku Pembimbing Skripsi dan Prof. 

Dr. Sri Milfayetty, MS, S.Psi. Kons selaku Pembimbing Akademik yang 

telah banyak memberikan bantuan, dukungan, motivasi, saran dan kritik, 

serta ketabahan dan kesabaran dalam membimbing penulis dari awal 

hingga selesainya penulisan skripsi ini. Terimaksih banyak atas bantuan 

dan pengorbanan selama ini. 

5. Bapak Prof. Dr. Abdul Murad, M.Pd, Ibu Prof. Dr. Rosmala Dewi, M.Pd. 

Kons, dan Bapak Rafael Lisinus Ginting, S.Pd, M.Pd selaku penguji yang 

telah banyak memberikan masukan dan saran – saran untuk skripsi ini. 

6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan yang 

telah memberikan banyak ilmu, bimbingan dan motivasi kepada penulis 

semenjak mengikuti pendidikan Bimbingan dan Konseling. 

7. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Medan atas kerja sama dan bantuan yang diberikan kepada peneliti. 
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8. Bapak Paiman, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 1 

Medan dan seluruh Bapak dan Ibu guru yang mengajar disekolah tersebut, 

terima kasih atas kerja sama yang telah diberikan selam penulis melakukan 

penelitian di sekolah tersebut. 

9. Siswa/i SMP Muhammadiyah 1 Medan yang telah bersedia meluangkan 

waktunya untuk membantu kelancaran pelaksanaan penelitian. 

10. Teristimewa ucapan terima kasih, bahkan penulis mempersembahkan 

skripsi ini untuk Ayahanda tersayang Nizar Hasyim dan Ibunda tercinta 

Sumirah yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melihat 

seisi dunia dan memasuki dunia pendidikan hingga ke perguruan  tinggi. 

Terimakasih atas segala do’a, kasih sayang, dukungan dan perhatian tiada 

henti yang diberikan setiap waktu serta dorongan moril dan materil, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

11. Kepada kakakku yang terkasih dan tercinta, Nisma Hanim dan sang suami, 

Erwin Syahputra dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan do’a, 

motivasi, perhatian, dan kasih sayang selama ini. 

12. Kepada sahabat- sahabatku tercinta, Ella Ardianti, Sufina Amalia, dan 

Hijrah Maulidya, yang selalu mendampingi dan membantu penulis baik 

suka maupun duka, yang tak putus – putusnya memberikan motivasi dan 

semangat sampai saat ini, penulis ucapkan banyak terimakasih. 

13. Kepada sahabat-sahabatku, Khoirun Nisa Lubis, Zuminarti, Aspillah 

Sihombing, dan Aisyah terimakasih telah berjuang bersama-sama, 

memberikan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan penulisan 

skripsi ini. 
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14. Seluruh teman – teman jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan/BK 

2014 terkhusus BK Reguler A 2014, dan Teman – teman seperjuangan 

pada masa PPLT 2017 di SMP Muhammadiyah 1 Medan, terimakasih atas 

doa dan motivasinya. 

Semoga bantuan dan jasa baik yang telah diberikan kepada penulis 

mendapat balasan dari Allah SWT. 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 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. 

 

 

 

Medan,   31 Agustus 2018  

Penulis,   

 

 

 

Maulid Dahniar  

Nim. 1142151007 

 

 

 

 

 


