
ii 
 

KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang 

telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya, sebagai 

salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan jurusan psikologi 

dan bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan (UNIMED). 

 Adapun judul skripsi ini adalah “Konsep Diri Pasien Panti Rehabilitasi 

Narkoba Serta Implikasinya Terhadap Layanan Bimbingan dan Konseling di Panti 

Sosial Parmadi Putra “Insyaf” Sumatera Utara” 

 Dalam pelaksanaan penelitian hingga penyelesaian skripsi ini, penulis 

menyadari banyak mendapat bantuan, motivasi, dan dukungan dari berbagai 

pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

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

Medan  

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

Prof. Dr. Yusnadi, MS selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. 

Elizon Nainggolan, M.Pd selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan 

Kepegawaian, Bapak Dr. Edidon Hutasuhut, M.Pd selaku Wakil Dekan 

Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan yang 

telah membantu penulis dalam mengurus surat administrasi. 

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

Pendidikan dan Bimbingan, serta Ibu Dra. Nurarjani, M.Pd selaku 

Sekretaris Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan yang telah 

membantu penulis  dalam mengerjakan skripsi. 



iii 
 

4. Bapak Prof. Dr. Abdul Murad, MPd selaku Pembimbing Skripsi yang telah 

banyak memberikan bimbingan mengenai cara penulisan yang 

benar,seperti spasi untuk daftar isi, penulisan abstrak, penulisan yang harus 

menggunakan italic dan lain sebagainya. Arahan dan saran seperti: 

mencari buku yang memang membahas khusus tentang konsep diri agar 

teori penelitian ini tidak lemah, mencari jurnal sebagai peneliti 

sebelumnya, penulisan defenisi oprasional, melakukan wawancara intensif 

terhadap pembimbing untuk masing-masing pasien,  dan masih banyak 

lagi yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.  

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

Bapak Dr. M. Rajab Lubis, MS dan Bapak Dr. Nasrun, MS. selaku dosen 

penyelaras yang telah memberikan masukan dan saran mulai dari 

perencanaan penelitian sampai selesai penyusunan skripsi ini. 

6. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta staf pegawai Prodi Bimbingan 

dan Konseling FIP UNIMED yang ikut serta membantu penulis. 

7. Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Kepala Pimpinan Panti 

Parmadi Putra Insyaf Sumatera Utara yaitu bapak  Drs. Ahmad Sulaiman 

dan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial yaitu ibu Dra. Ninik Khotijah yang 

tekah memberikan ijin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di 

PSPP “Insyaf” Sumatera Utara. Terimakasih Juga kepada bapak Dodi 

Efditianur, S.Psi, yang telah banyak membantu peneliti selama proses 

penelitian, kepada seluruh pegawai dan staf PSPP “Insyaf” Sumatera Utara 

yang telah membantu penulis dalam mengurus surat administrasi. 



iv 
 

8. Kepada seluruh pasien Panti SosialParmadi Putra “Insyaf” Sumatera Utara 

terkhusus bagi Pasien yang menjadi subjek penelitian, tanpa bantuan 

mereka penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan. 

9. Orang yang paling istimewa Ayahanda Kaban Tarigan dan Ibunda Sarianai 

Br Sitepu  yang tiada henti mendokan dan membantu penulis baik dari segi 

materi maupun moril, semoga Tuhan memberikan suka cita, kesehatan dan 

umur panjang.  

10. Terima kasih kepada adik-adikku Dewi Safitri, Elvi Yanti, Jhon Mardan 

dan samuel yang selalu memberikan semangat kepada saya.  

11. Terimakasih kepada sahabat seperjuanganku Esra, Aisyah, Cintya, Aida, 

Siti, dan Rida yang telah memberikan banyak dukungan dan saran kepada 

penulis.  

12. Terima kasih kepada seluruh teman-teman BK REG. B 2014 yang tidak 

bisa disebutkan satu persatu, teman dari awal kuliah sampai sekarang yang 

selalu membuat hal-hal aneh, membuat tawa yang tidak pernah henti. 

Semoga perkenalan kita tidak berakhir sampai disini. 

13. Terimakasih kepada Kalvin Surbakti yang sudah banyak membantu dan 

bersedian menemani penulis selama melakukan penelitian.  

14. Terimakasih juga kepada Abang  Suwandi Sembiring yang banyak 

memberikan semangat kepada penulis. .  

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi 

ini, namun penulis menyadari masih banyak terdapat kelemahan baik dari segi isi 

maupun tatabahasa, karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang 



v 
 

membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis 

ucapkan terimakasih. 

       Medan,    Agustus 2018 

       Penulis, 
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