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Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus, atas berkat dan 

kasih sayang-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis 

sehingga penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan 

tepat waktu sesuai dengan yang telah direncanakan. Adapun judul skripsi penulis 

adalah “Pengaruh Bimbingan Kelompok Teknik PKC-KO terhadap Kecerdasan 

Emosi Siswa kelas X SMK Swasta Raksana II Medan Tahun Ajaran 2017/2018”. 

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh 

gelar sarjana pendidikan pada program studi Bimbingan dan Konseling jurusan 

Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Medan.  

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga 

pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat 

mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah 

memberikan bantuan moril maupun materil secara langsung maupun tidak langsung 

kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang 

penulis hormati dan cintai Dosen Pembimbing Skripsi Ibunda Dra. Rahmulyani, 

M.Pd., Kons. yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan saran-saran kepada 

penulis sejak awal penulisan skripsi sampai skripsi ini selesai. Semoga dimudahkan 
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Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penulis 

mengucapkan terima kasih kepada: 
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Sekretaris Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan UNIMED. 

4. Ibu Dra. Rahmulyani, M.Pd., Kons selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan 

Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan bantuan, dukungan, 

motivasi, saran dan kritik, serta ketabahan dan kesabaran dalam membimbing 

penulis dari awal hingga selesainya penulisan skripsi ini. Terimaksih banyak 

atas bantuan dan pengorbanan selama ini. 
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iv 
 

8. Bapak Drs. Safaruddin selaku Kepala Sekolah SMK Swasta Raksana 2 Medan 
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ini untuk Bapakku tersayang yang ada disurga Alm. Edwin Hutabarat dan 

Mamaku tercinta Ida Siagian yang telah memberikan kesempatan kepada 

penulis untuk melihat seisi dunia dan memasuki dunia pendidikan hingga ke 

perguruan tinggi. Terimakasih atas segala doa, kasih sayang, dukungan dan 

perhatian tiada henti yang diberikan setiap waktu serta dorongan moril dan 

materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

10. Kepada kakakku yang terkasih dan tercinta, kak Endah Hutabarat, S.T. dan 

Kak Ruth Juwani Hutabarat, S.Pd yang selalu memberikan semangat, kasih 

sayang, doa dan mendengarkan keluh kesah selama penulisan skripsi ini. 

11. Kepada sahabat-sahabatku tersayang Andina, Anggi, Yanti dan Ingka yang 

selalu mendampingi dan membantu penulis baik suka maupun duka, dari 

mulai awal perkuliahan hingga sampai saat ini. 
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Karo-karo, kak Dola, kak Jelita, kak Lasni dan kak Riana terimakasih atas 

dukungan, doa dan kasih sayang kalian. 



v 
 

13. Terima kasih kepada para sahabat ku “CRUNCHY SLAW” dan Bobi Decten 

yang selalu memberikan dukungan dan motivasi bagi penulis untuk 

menyelesaikan skripsi ini. 
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Semoga bantuan dan jasa baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat 

balasan dari Tuhan. Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam 

menyelesaikan skripsi ini, namun penulis menyadari skripsi ini masih banyak 
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dalam memperkaya Ilmu Pendidikan di bidang Bimbingan Konseling. Akhir kata 

penulis mengucapkan terima kasih. 
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