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 Alhamdulillah, tiada yang layak menerima puja dan syukur selain 

kebesaran-Mu ya Allah Tuhan Yang Maha Kasih, yang telah dengan penuh kasih 

sayang menaburi limpahan rahmat, membuka pikiran dan menjernihkan hati 
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Jurusan. 

4. Ibu Prof.Dr. Sri Milfayetty, MS. Kons sebagai dosen pembimbing skripsi 

dan sekaligus dosen pembimbing akademik, yang telah banyak 

memberikan bimbingan dan saran berikut motivasi kepada penulis sejak 

awal penulisan skripsi sampai skripsi ini terselesaikan. 
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telah memberikan banyak pengarahan, saran dan koreksi dalam 
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penelitian serta seluruh pihak SMA Negeri 6 Medan yang telah 

iii 



ii 
 

memberikan izin dan kemudahan untuk penelitian di sekolah tersebut, 
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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 menyelesaikan skripsi ini, namun penulis 

menyadari skripsi ini masih banyak sekali terdapat kekurangan, baik dari segi 

isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang 
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Ilmu Pendidikan di bidang Bimbingan dan Konseling. Akhir kata penulis 

mengucapkan terima kasih. 
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