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Segala  puji  syukur  penulis  panjatkan  hanya  bagi  Tuhan Yesus  Kristus, 
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Kepada seluruh pihak yang tidak disembutkan namanya satu persatu yang 

telah membantu peneliti secara langsung maupun tidak langsung dalam menyusun 

skripsi ini. 

Akhir kata penulis mengharapkan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 
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bimbingan dan konseling.

Medan,  03  September  2012

Penulis

Eska Sri Carolina

NIP. 108 121 013
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