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KATA PENGANTAR 

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur 

penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat serta kasih sayang-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya shalawat dan salam 

kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW sebagai risalah dan 

membawa kebenaran serta keselamatan dunia dan akhirat. Adapun judul skripsi 

penulis adalah “Pengaruh Konseling Kelompok Self Management Terhadap 

Adiksi Smartphone Siswa Kelas VIII SMP Negeri 18 Medan Tahun Ajaran 

2018/2019”. 

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. 

Selesainya 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, 

terutama kepada yang saya hormati: 

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

Medan. 

2. Pak Drs. Nasrun, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan UNIMED 

beserta Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III 

Fakultas Ilmu Pendidikan UNIMED. 

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

Pendidikan Dan Bimbingan Universitas Negeri Medan, Pak Prof. Dr. 

Abdul Munir, M.Pd sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah 

memberikan bimbingan, arahan, bantuan, dan kesediaannya untuk 
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meluangkan waktu dalam memberikan saran bimbingan yang sangat 

berguna dalam menyelesaikan skripsi ini, serta Ibu Dra. Nurarjani, M.Pd 

selaku Sekretaris Jurusan. 

4. Pak Dr. Abdul Murad, M.Pd, Ibu Dr. Rosmala Dewi, M.Pd. Kons, dan Ibu 

Dra. Zuraida Lubis, M.Pd selaku dosen narasumber dan penguji skripsi 

yang telah memberikan pengarahan, saran dan koreksi dalam penyusunan 

skripsi ini. 

5. 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. 

6. Pak Drs. Ramadan, SH.M.Pd selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 4 

Padangsidimpuan dan seluruh Bapak/Ibu Guru beserta Staff pegawai di 

sekolah yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam memperoleh 

data penelitian yang penulis butuhkan. 

7. Teristimewa sekali kepada kedua orangtua Ayahanda Alm. Sumadian, 

Ibunda tercinta Minah, Abang-abang terbaik saya Zulkarnain dan 

Zumansyah, kakak tercinta saya Zulia, dan adik saya terkasih Zulia 

Ningsih terimakasih atas segala doa, dukungan, semangat, nasehat,  

perhatian penuh yang tiada henti diberikan setiap waktu serta telah 

bersedia menjadi supporter, motivator, dan donator, karena mereka-lah 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

8. Seluruh kader-kader terbaik UKMI Ar-rahman Universitas Negeri Medan 

terkhusus teman seangkatan dan adinda-adinda di FIP (Isma Dy, Juju, 

Desi, Isma Ky, Putri, Widya, Dwi, dik Fitri, dik Rina, dik Rena, dik Mae, 

dik Neni, dik Intan, dan dik Rabumah) atas pelajaran berharga tentang 

kehidupan dunia dan bahkan akhirat selama menjalani kehidupan kampus. 

9. Teman-teman Shohibul Jannah dan teristimewa Kak Titi Rahmah atas 

pertemuan-pertemuan rahasia setiap minggu yang sangat berfaedah. 

10. Teman seperjuangan dalam suka dan duka sahabat terbaik dan terkasih 

Kelas XII-IPA
1
 SMA Negeri 5 Tanjungbalai terkhusus Rahmawati, Agus 

Salim Hasibuan, Irwansyah Sitorus, Rismanto, Zarina Marpaung, Zuhaina, 
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Nurfilzah Arifin, HL Hakim terimakasih banyak untuk kesabaran, 

pengertian dan bantuannya selama ini. 

11. Terima kasih kepada sahabat-sahabat terbaikku Maria, Yossi, Nindi, 

Rizky, Ingrid, Egi, Maulida, Windi, Nisa, Niar dan Fillah yang telah 

memberikan motivasi serta dorongan untuk penulis agar selalu 

bersemangat dalam penulisan skripsi. 

12. Penghuni Al-Iltizam, Mumtahana Cabang Durung, Kos Bahagia Dunia dan 

Akhirat, dan Raudatul Jannah terima kasih untuk semangat dan 

kebersamaan yang diberikan khususnya dalam penulisan hingga skripsi ini 

selesai. 

13. Teman-teman seperjuangan saya kelas BK Reguler A 2014, terima kasih 

telah memberikan dukungannya, semoga kebaikan kalian mendapat 

ganjaran yang baik dan di ridhoi Allah SWT.  

14. Rekan PPLT Universitas Negeri Medan tahun 2017 SMP Negeri 18 

Medan yang telah banyak memberikan support dalam penyelesaian skripsi 

ini. 

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

ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. 

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 Konseling. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih. 

Medan,     September 2018 
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