
KATA PENGANTAR 

 Segala puji hanya milik ALLAH SWT, Pencipta dan Pengendali alam semesta, atas 

segala nikmat dan hidayah yang tak terkira sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul “Pengaruh  Layanan Penguasaan Konten Dengan Media Video Terhadap Pengurangan 

Perilaku Merokok Siswa di Sekolah SMA Negeri 5  Medan Tahun Ajaran 2013/2014.” Shalawat 

dan salam tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabat serta seluruh 

generasi setelahnya. 

 Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak terlepas dari hambatan-hambatan dan banyak 

kesulitan dalam menyelesaikannya. Namun dengan usaha dan kerja keras yang maksimal dan 

bantuan dari segala pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan juga. Pada kesempatan ini 

penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu dalam 

menyelesaikan skripsi ini, antara lain: 

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si selaku Rektor UNIMED. 

2. Bapak Drs. Nasrun, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Medan, Prof. Dr. Yusnadi, MS selaku Pembantu dekan I, Drs. Aman Simaremare, MS 

selaku Pembantu dekan II dan Drs. Edidon Hutasuhut, M.Pd selaku Pembantu dekan III 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. 

3. Bapak Prof. Dr. Abdul Munir, M.Pd Selaku Ketua Jurusan Psikologi Pendidikan dan 

Bimbingan Universitas Negeri Medan, serta Sekretaris Jurusan Ibu Dra. Nurarjani, M.Pd 

4. Bapak Dr. M. Rajab Lubis, M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah 

memberikan bimbingan, dukungan, dan pengarahan demi terselesaikannya skripsi ini.  



5. Prof. Dr. Sri Milfayetty, M.S.Kons., S.Psi, Drs. Edidon Hutasuhut, M.Pd, Drs. Nasrun, 

MS, selaku dosen nara sumber dan penguji skripsi yang telah memberikan pengarahan, 

saran dan koreksi dalam penyusunan skripsi.  

6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan yang telah banyak 

memberikan ilmu, bimbingan, dukungan, saran dan motivasi, kepada peneliti selama di 

dalam maupun di luar perkuliahan. 

7. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan atas 

kerjasama dan bantuan kepada peneliti terutama dalam usaha surat-menyurat. 

8.  Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Medan dan seluruh Bapak dan Ibu guru yang 

mengajar di sekolah, terkhusus bagi guru BK yang telah banyak membantu peneliti, 

terima kasih atas kerja sama yang telah diberikan selama peneliti melakukan penelitian. 

Dan tak lupa ucapan terimakasih kepada siswa kelas X MIA dan X IIS yang telah 

membantu peneliti dalam penelitian. 

 

9. Teristimewa kepada kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Miswan dan Ibunda Sulinem, 

serta Ayahanda Sugiatno dan Ibunda Sriana. Melalui mereka lah saya temukan dan 

rasakan nikmatnya Cinta-Mu. Ayah dan Ibu adalah inspirasi dan penopang semangat 

ananda dalam mengarungi samudra kehidupan ini.Terima kasih atas doa dan 

dukungannya selama ini. 

10. Untuk teman hidupku Sutrisno, Terima Kasih atas bantuan dan semangatnya selama ini 

setia menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi. 

11. Tak lupa pula seluruh keluarga Iqbal Ramadhan, kakak-kakak dan abang yang sangat 

saya sayangi yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.  



12. Para sahabatku (Fadhilah, Nina, Ayu, Parwis dan Wahyu Repa) Terima kasih atas waktu 

dan support kalian selama ini, semoga persahabatan kita tetap abadi selamanya. 

 Penulis menyadari masih banyak kesalahan baik dari isi maupun tata bahasa. Untuk itu 

penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca demi 

kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, saya ucapkan 

terima terima kasih. 

       Medan,   Agustus 2014 
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