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 Alhamdulillah peneliti haturkan kehadirat Allah SWT yang telah 

menganugerahkan banyak nikmat kepada penulis, kesehatan, rahmat, serta 

karunianya diberikan petunjuk kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan 
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Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. 
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ini masih memiliki kekurangan dan kelemahan, baik sistematika penulisan 

maupun penggunaan bahasanya. Namun berkat bimbingan, saran dan kritik dari 

Dosen Pembimbing Skripsi, ibu Dra. Kemali Syarif, M.Pd. yang telah 

membimbing, memberikan masukan kepada penulis, sehingga akhirnya penulis 

dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

 Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis 

mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.S selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan 
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Sekretaris Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. 
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saran dalam penulisan skripsi ini. 

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

telah memberikan banyak ilmu, bimbingan dan motivasi kepada peneliti 
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6. Seluruh staf dan Pegawai Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Medan atas kerja sama dan bantuan yang diberikan kepada peneliti. 

7. Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Percut Sei Tuan dan seluruh Bapak dan 

ibu guru yang mengajar di sekolah tersebut, terima kasih atas kerja sama yang 

telah diberikan selama penulis melakukan penelitian. 

8. Teristimewa Kepada ibu Yustini selaku Koordinator BK, serta Seluruh Guru 

BK/Konselor sekolah SMA Negeri 1 Percut Sei Tuan, yang telah banyak 

membantu penulis demi kelancaran dalam melaksanakan penelitian. 

9. Teristimewa sekali untuk kedua orang tua penulis Ayahanda Gunanto Khair 

K.S  dan Ibunda Purnama tersayang, selaut kasih sayang yang tak bertepian 

karena telah melahirkan, membesarkan, mendidik serta membiayai penulis 

sehingga pada tahap semangat, pengorbanan, susah payah serta kasih sayang 

yang telah dicurahkan akan tetap disanjung dan dihargai untuk 

selamanya.terima kasih atas kasih sayang, dukungan, motivasi serta doa yang  



diberikan kepada ananda sehingga ananda dapat menyelesaikan studi di 

Universitas Negeri Medan dengan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 
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Dan adek tunggalku tersayang Dirga Prayogi yang telah memberikan 

dukungan kepada penulis selama studi di Universitas Negeri Medan. 
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Simarmata, Marlim Limbong, Halimatussa’diyah, Ayudiya, Tusilawati, 

Ernida Hsb, dan teristimewa  Muhammad Amin Guffala Sinaga yang selalu 

setia mendampingi penulis baik suka dan duka serta selalu mendukung baik 

moril maupun material. 

12. Rekan–rekan mahasiswa Jurusan PPB/BK FIP Universitas Negeri Medan, 

khususnya kelas Reguler A PPB-BK stambuk 2009 yang telah membantu 

penulis baik moril maupun material sehingga selesainya skripsi ini. 

13. Rekan-rekan seluruh anggota KSR PMI UNIMED yang telah membantu dan 

mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 

14. Dan tak lupa ucapan terima kasih kepada adinda siswa-siswi Pengurus OSIS 

SMA Negeri 1 Percut Sei Tuan yang telah membantu penulis dalam 
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Semoga bantuan dan jasa baik yang telah diberikan kepada penulis 

mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis telah berupaya dengan semaksimal 

mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak 

terdapat kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis 

mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca demi 



sempurnanya skripsi ini. Kiranya isi skirpsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua 

khususnya dalam memperkaya khasanah ilmu pendidikan bidang bimbingan dan 

konseling. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih, semoga skripsi ini 

berguna bagi kita semua khususnya para pembaca. 
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