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bermanfaat bagi skripsi ini dan juga memberi motivasi, dukungan dan semangat 

kepada saya selama proses penyelesaian skripsi ini. 

6. Ibu Dra. Nur Arjani,M.Pd , Bapak Prof.Dr Abdul Murad,M.Pd dan Ibu Dra. 
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selama mengikuti perkuliahan. 

8. Seluruh Staf dan Pegawai Tata Usaha dan Pegawai Perpustakaan Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Medan atas kerjasama dan bantuan kepada 

peneliti terutama dalam usaha surat-menyurat dan mendukung peneliti agar 
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dukungan penuh baik secara material dan non material serta memberikan 

dukungan, doa, kasih sayang, semangat dan motivasi yang tiada henti pada 

penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Melihat senyum bahagia kalian adalah 

alasan saya untuk tetap berjuang meskipun banyak rintangan yang menghadang.  

Untuk abang saya Naufal Murtadha Sipahutar S.H dan adik-adik tersayang saya 

Sazwina Masyurah Sipahutar, Zia Ulhaq Sipahutar, Optimal Murtazah 

Sipahutar, dan sipudan kami Faris Fuadi Sipahutar yang telah menjadi motivasi 

buat saya dalam menyelesaikan skripsi ini. 

10. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Nenek saya Sultan Mahmud 

Sipahutar dan Siti Saniah situmorang yang selalu mendoakan keberhasilan buat 

saya, dan juga kepada Nenek Dr. Tarmizi M.Pd. yang telah banyak membantu 

saya mulai dari awal saya kuliah dan juga banyak membantu saya dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

11. Terima kasih penulis ucapkan kepada abang saya Azman Arif Siregar S.T yang 

telah menjadi penyemangat, serta memberi masukan-masukan yang bermanfaat 

dan selalu memberikan motivasi yang baik dan membangun kepada penulis. 

Yang selalu siap mendengar keluh kesah dan cerita penulis dalam penulisan dan 

membuat skripsi ini agar penyelesaian skripsi berjalan dengan lancar dan sukses. 

12. Seluruh Mahasiswa BK Reguler stambuk 2012  yang tidak bisa disebutkan satu 

persatu yang selalu bersama berbagi suka duka selama masa perkuliahan, yang 

sama-sam berjuangan di akhir masa studi ini, dan turut memberikan semangat 
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13. Buat teman-teman tersayang saya geng Neroes Annisa Maulida Yusti, Dita 

Gurusinga, Nita Indah Sari, Dian Aulia, Cita Annisa, Mukhairani Putri, Tiara 

Maulia Andika, Sarda Syafrida  yang telah menyemangati penulis dalam 

penyelesaian skripsi ini dan juga teman saya Heppy Cibro yang membantu 
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