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berjudul “Pengaruh Layanan Bimbingan Kelompok Teknik Self-Management 

Terhadap Disiplin Belajar Pada Siswa Kelas VII-2 SMP Negeri Medan T.A 
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penelitian ini. 
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ini yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kiranya 

Tuhan Yang Maha Esa, membalas kebaikan saudara/i, penulis 

mengucapkan banyak terimakasih 
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penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca yang bersifat membangun 

demi kesempurnaan skripsi ini.  

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih dan semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi para pembaca terutama dalam dunia pendidikan pada umumnya 
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Maha Esa, Amin. 
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