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KATA PENGANTAR 

 

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa 

Ta‟ala atas berkah dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Selanjutnya, Sholawat dan Salaam kepada Ruh Nabi Muhammad Shollallohu 

„alayhi wasallam yang kita harapkan syafa‟atnya di yaumul akhir. Adapun judul 

skripsi penulis adalah “Pengaruh Pemberian Layanan Konseling Kelompok 

Dengan Pendekatan Rational Emotive Therapy Terhadap Kecerdasan Emosi 

Siswa Kelas VIII SMP Negeri 6 Medan T.A 2016/2017”. 

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat 

memperoleh gelar sarjana pendidikan bagi mahasiswa program S1 pada program 

studi Bimbingan dan Konseling jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan 

Universitas Negeri Medan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 

membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. 

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada 

seluruh pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, antara lain 

kepada: 

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

Medan beserta stafnya. 

2. Bapak Dr. Nasrun, MS., selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan yang 

telah mengesahkan secara resmi judul penelitian sebagai bahan penulisan 

skripsi sehingga penulisan skripsi berjalan dengan lancar. 
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3. Bapak Prof. Dr. Yusnadi, MS., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik 

Fakultas Ilmu Pendidikan yang telah membantu dan memberikan izin 

kepada penulis untuk melakukan kegiatan penelitian. 

4. Bapak Drs. Elizon Nainggolan, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang 

Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Ilmu Pendidikan. 

5. Bapak Drs. Edidon Hutasuhut, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang 

Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Pendidikan. 

6. Ibu Dra. Zuraida Lubis M.Pd, Kons., selaku Ketua Jurusan Psikologi 

Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Medan,                          

serta Ibu Dra. Nurarjani, M.Pd selaku Sekretaris Jurusan Psikologi 

Pendidikan dan Bimbingan. 

7. Ibu Dra. Rahmulyani, M.Pd. Kons, selaku Dosen Pembimbing Akademik 

dan Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, 

arahan, semangat dan saran guna kesempurnaan skripsi ini. 

8. Ibu Prof. Sri Melfayetty, MS. Kons, S. Psi, Bapak Mirza Irawan, S.Pd, 

M.Pd, Kons, dan Bapak Dr. M. Rajab Lubis, MS selaku Dosen Penguji 

yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang sangat bermanfaat 

bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 

9. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan yang 

telah banyak memberikan ilmu, bimbingan, dukungan, saran dan motivasi 

kepada penulis selama di dalam maupun di luar perkuliahan. 

10. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Medan atas kerjasama dan bantuan kepada penulis terutama dalam urusan 

surat-menyurat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. 
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11. Bapak Arifuddin, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Medan, 

Bapak/Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Medan, Ibu Dra. Riah 

Merita Purba selaku Guru Pamong di SMP Negeri 6 Medan, dan seluruh 

Staf dan Pegawai di SMP Negeri 6 Medan. 

12. Teristimewa sekali untuk kedua orang tua penulis, Ayahanda tercinta Ardi 

Dunir dan Ibunda tercinta Erniwati, terima kasih atas segala do‟a yang 

selalu dipanjatkan kepada Sang Maha Pengabul Do‟a, perhatian, kasih 

sayang, serta dukungan moril dan materil yang tiada hentinya, sehingga 

ananda dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Melalui mereka juga, 

saya mendapatkan semangat yang sangat luar biasa dan merasakan begitu 

besar Rahmat dan Cinta-Mu. Semoga Allah membalas dengan Syurga 

yang terbaik. Aminn. 

13. Kakak-kakak tersayang yaitu Haekal Budi Kurniawan dan Dini Dirayati 

Serta Keponakan tersayang Nafisa Al-Khaira yang selalu memberikan do’a 

dan semangat, menjadi wadah keluh kesah, dan menghiasi kehidupan saya 

dengan penuh makna dalam setiap langkah mencapai studi dan 

menyelesaikan skripsi ini. 

14. Adik-adik kelas VIII SMP Negeri 6 Medan kepada adinda Sufa, Amanda, 

Ratu, Kevin, Hendrik, Hidayat, Sheila, dan Grace, terima kasih atas 

kesediaannya mengikuti serangkaian kegiatan penelitian ini. 

15. Sahabat tersayang Damayanthi, Yuni, Sonia, Icha, Riski, Eka dan Zarina 

yang telah banyak membantu, mendengarkan keluh kesah, tawa dan tangis 

kita lalui bersama serta memberikan masukan kepada penulis. 
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16. Untuk teman-teman BK Ekstensi B 2013 yang tersayang, terima kasih atas 

motivasi, semangat dan bantuan yang diberikan kepada saya selama ini 

hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.  

17. Untuk teman-teman Satu Dosen PS yang tersayang, terima kasih atas 

motivasi, semangat dan bantuan yang diberikan kepada saya selama ini 

hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga kita semua dapat 

lulus sama-sama, mendapatkan IPK yang memuaskan, dan mendapatkan 

pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan yang dimiliki. Aminn  

18. Seluruh teman-teman BK Reg 2013 dan BK Eks 2013 yang tidak bisa saya 

sebut satu persatu namanya serta teman-teman selama PPLT di SMP 

Negeri 6 Medan. Terima kasih untuk segala dukungan dan bantuan yang 

telah kalian berikan. 

19. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyelesaian skripsi ini, 

yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. 

Semoga bantuan dan jasa baik yang telah diberikan kepada penulis 

mendapat balasan dari Allah Subhanahu Wa Ta‟ala. Penulis menyadari masih 

banyak kekurangan baik dari isi maupun tata bahasa. Untuk itu penulis 

mengharapkan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan 

skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya di 

bidang Bimbingan dan Konseling, akhir kata saya ucapkan terima kasih . 

       Medan,  Oktober 2017 

       Penulis, 
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