
KATA PENGANTAR 

Dengan mengucapakan puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan 

rahmat yang diberikanNya sehingga penulis  dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang 

berjudul “ Menggunakan Konseling Eklektik Melalui Media Kreatif Dapat Mengurangi 

Kebiasaan Merokok Dikelas VII SMP Negeri 17 Medan “. 

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar 

sarjana pendidikan guru Bimbingan Dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Medan. 

 Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna dan masih banyak yang harus 

diperbaiki, hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan,kemampuan dan pengalaman 

yang dimiliki penulis. Maka dengan segala kerendahan hati penulis menerima segala masukan 

baik itu berupa saran maupun kritik yang bersifat membangun demi  menyempurnakan skripsi 

ini. 

 Dalam skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya banyak pihak-pihak yang telah 

membantu, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Prof.Dr.Ibnu Hajar Damanik,M.Si selaku rektor UNIMED yang telah memberikan 

kesempatan pada penulis melaksanakan studi  di Universitas Negeri Medan. 

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

3. Bapak pembantu dekan I, Pembantu Dekan II dan Bapak pembantu Dekan III Fakultas 

Ilmu Pendidikan UNIMED 

4. Bapak Prof.Dr. Abdul Munir, M.Pd Selaku ketua jurusan Fakultas Ilmu Pendidikan 

UNIMED. 

5. Ibu  Prof. Dr. Sri Milfayetty., M.S.,Kons., S.Psi selaku dosen pembimbing yang sangat 

banyak membantu penulis dalam penyelesaikan skripsi  



6. Bapak Prof. Dr.Abdul Munir, M.Pd , Ibu Dra Rosmala Dewi, M.Pd.Kons dan Ibu 

Dra.Zuraida Lubis, M.Pd selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan 

masukan kepada penulis. 

7. Bapak dan ibu dosen fakultas ilmu pendidikan yang telah memberikan pengajaran selama 

penulis duduk sebagai mahasiswa di fakultas ilmu pendidikan UNIMED 

8. Ibu Sri Kemala Khairani  selaku  wakil kepala sekolah Negeri 17 Medan yang telah 

mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian. 

9. Kepada keluarga tercinta terutama Ayah dan  Ibu yang  memberikan dukungan, kasih 

sayang, perhatian dan menuntun penulis untuk bersabar dalam menghadapi kesulitan-

kesulitan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

10. Buat orang yang spesial, Zam Harif yang selama ini telah membantu dan memberikan 

motivasi buat  penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.   

11. Sahabat-sahabatku yaitu Putri Sahara Tarigan, Hotnida Hutabarat, Ira bariyah.Ade Tri 

Marwita, NurFatwa dan rekan-rekan seperjuan yang ada dikelas reguler BK O8 

UNIMED yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

12. Seluruh pihak yang telah membantu dan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebut 

satu persatu, terima kasih atas dukungan dan motivasinya. 

Akhir  kata  tiada gading  yang tidak retak , penulis menyadari  bahwa skripsi ini  masih 

jauh dari  sempurna baik  isi maupun tata bahasa , karena itu penulis  mengharapkan kritik  dan 

saran  yang sifatnya membangun dari pembaca  demi kesempurnaan  skripsi ini,, dan semoga 

bermanfaat bagi kita semua khususnya para pembaca. 

Atas segala bantuan dan bimbingan yang telah penulis terima dari berbagai pihak, 

semoga tuhan memberikan balasan atas kebaikan dari semuanya. 
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