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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim.. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb 

Alam semesta 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. 
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Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabat serta seluruh generasi setelahnya. 

Penyusun mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah 

membantu sehingga skripsi yang berjudul “Pengaruh Pemberian Layanan 

Konseling Kelompok Rational Emotive Therapy Terhadap Interaksi Sosial 

Siswa X MA Al-Washliyah 12 Perbaungan Tahun Ajaran 2015 / 2016”.  
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dan Keuangan dan Bapak Drs. Edidon Hutasuhut, M.Pd selaku Wakil 

Dekan bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Medan yang banyak memberikan masukan serta motivasi agar 

skripsi ini terselesaikan dengan baik. 

3. Ibu Dra. Zuraida Lubis, M.Pd, Kons selaku Ketua Jurusan Bimbingan dan 

Konseling dan Ibu Dra. Nur Arjani, M.Pd, selaku Sekretaris Jurusan 

Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Medan 

4. Ibu Dra. Pastiria Sembiring, M.Pd., Kons., selaku Dosen Pembimbing 

skripsi  sekaligus pembimbing akademik telah banyak memberikan 

masukan, saran dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi 

ini. 

5. Ibu Dr. Nur’aini, MS., Ibu Dra. Rahmulyani, M.Pd,Kons., dan Bapak 

Prof. Dr. Abdul Munir, M.Pd., selaku Dosen Penguji yang telah 

memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

6. Seluruh Dosen Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Medan yang telah memberikan pengetahuan dan 

jasanya kepada penulis selama empat tahun mengikuti perkuliahan. 

7. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Medan atas kerjasama dan bantuan kepada peneliti terutama dalam usaha 

surat-menyurat. 

8. Pegawai Perpustakaan FIP Universitas Negeri Medan dan Pegawai 

Perpustakan Digital Library Universitas Negeri Medan. 
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9. Bapak Jumain, S.Pd.I selaku Kepala Sekolah MA Al-Washliyah 12 

Perbaungan beserta wakilnya serta seluruh guru dan civitas akademika di 

MA Al-Washliyah 12 Perbaungan khususnya guru BK Bapak Suhelmi, 

S.Pd yang telah membantu penulis melakukan penelitian di MA Al-

Washliyah 12 Perbaungan. 

10. Teristimewa kepada kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Aziz Yahya 

Harahap dan Ibunda Rita Wahyuni. Melalui mereka lah saya temukan dan 

rasakan nikmatnya Cinta-Mu yang tidak henti-hentinya memberikan doa 
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