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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang menciptakan manusia dengan 

penciptaan yang paling sempurna. Dia-lah yang melengkapi manusia dengan akal sehingga 

manusia berpikir dan mempunyai hasrat untuk senantiasa mencari kebenaran, senantiasa 

belajar sepanjang hayatnya, senantiasa berpikir sepanjang rentang kehidupannya agar 

menjadi pribadi yang bermakna serta mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya. 

Atas berkat rahmat-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi untuk memperoleh 

gelar sarjana pendidikan. 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Pengaruh Layanan Informasi Untuk Mengurangi Kebiasaan Merokok Pada Siswa 

Kelas VIII SMP Negeri 10 Tanjung Balai T.A 2015/2016”. Shalawat dan salam tercurah 

kepada Baginda Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabat serta seluruh generasi 

setelahnya. 

Dalam pelaksanaan penelitian hingga penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari 

banyak mendapat bantuan, motivasi dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis 

mengucapkan terimakasih kepada: 

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

2. Bapak Dr. Nasrun, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Bapak Prof. Dr. 

Yusnadi, M.S selaku Wakil Dekan I, Bapak Drs. Aman Simare-mare, M.S, selaku 

Wakil Dekan II dan Bapak Drs. Edidon Hutasuhut, M.Pd selaku Wakil Dekan III 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. 

3. Almarhum Ibu Dra. Kemali Syarief, M.Pd. Selaku Ketua Jurusan Psikologi 

Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Medan, serta Sekretaris Jurusan 

Ibu Dra. Nurarjani, M.Pd. 
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4. Bapak Drs. Edidon Hutasuhut, M. Pd. Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen 

Pembimbing Skripsi  yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan saran 

guna kesempurnaan skripsi ini. 

5. Ucapan  terima kasih disampaikan kepada Ibu Dra. Zulhaini S. Ibu Dra. Nurarjani, 

M.Pd dan Bapak Dr. Nasrun, M.S, selaku dosen penguji yang telah memberikan 

masukan dan saran mulai dari perencanaan penelitian sampai selesai penyusunan 

skripsi ini. 

6. Ucapan terimakasih disampaikan kepada Ibu Rosdiana Lubis, selaku dosen yang 

telah memberikan motivasi yang berharga mulai dari perencanaan penelitian 

sampai selesai penyusunan skripsi ini. 

7. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staf pegawai Prodi Bimbingan dan 

Konseling FIP UNIMED yang telah banyak membantu penulis. 

8. Rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah, 

Guru BK, Guru bidang studi, staf dan pegawai SMP Negeri 10 Tanjung Balai. 

9. Teristimewa penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua. 

Ayahanda Aminullah B. Aly Harahap dan Ibunda Supiani yang telah memberikan 

motivasi dan arahan juga semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi 

ini. Tak lupa buat Adik-adikku tersayang, Anwar Ibrahim Harahap, Fahmi Amin 

Harahap dan adikku tersayang Rizka Fitriani Harahap. Terima kasih atas doa, 

semangat dan dukungannya selama ini setia menemani penulis dalam 

menyelesaikan skripsi. 

10. Terimakasih kepada Bapak Makmur Syukri yaitu uda (paman) saya yang sudah 

memberikan banyak bimbingan berupa motivasi yang besar kepada penulis 

sehingga bisa sampai menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa buat kakak dan uak 

tersayang yang sudah turut memberikan semangat dan doa kepada penulis. 
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11. Terima kasih kepada sahabat terbaik dan seperjuanganku Nurhasanah dan Putri 

Kharisma yang selalu memberikan dukungan yang luar biasa, Rahmayani, Syafitri 

Wulandari dan Rukayyah terima kasih yang telah membantu penulis dalam 

pengerjaan penulis serta teman-teman lain yang ada di  Jurusan Bimbingan 

Konseling FIP UNIMED. 

12. Buat teman-teman semasa PPL-T di MAN Kisaran, penulis juga mengucapkan 

terimakasih atas dukungannya. 

 Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini, namun 

penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa. 

Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari 

pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Kiranya skripsi ini bermanfaat dalam memperkaya 

khasanah ilmu pengetahuan. 

Medan,     November 2015 

Peneliti 

 

Sri Melati Harahap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


