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Alhamdulillahirabbil„alamin, sedalam syukur dan setinggi puji penulis 

ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik dan 

hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, 

shalawat dan salam tidak lupa penulis do‟akan semoga senantiasa Allah 

limpahkan kepada Nabiyullah, Habibullah Muhammad SAW yang telah 
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dukungan moril atau materil, motivasi, cinta, kasih saying dan perhatian kepada 
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langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Selain itu penulis juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada 

semua pihak yang telah membantu penulis, oleh karena itu perkenankan penulis 

menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar- besarnya kepada: 
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1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam 
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Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Akhyar, M.Ag dan Wakil 

Rektor III Bapak Dr. Tohirin, M.Pd yang telah memberikan waktu kepada 

penulis untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi ini. 

2. Bapak Dr. H. Mas‟ud Zein, M.Pd selaku Dekan beserta Wakil Dekan I, 

Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd, Wakil Dekan II Ibu Dr. Zaitun, M.Ag, dan 
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banyak memberikan bantuan, arahan dan motivasi yang bermanfaat bagi 
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memberikan motivasi dan nasehat- nasehatnya kepada penulis. 

6. Bapak Ibu dosen dan seluruh pegawai akademik yang telah mendidik dan 
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serta Ibu Yusnaili S.Pd dan ibu Muharti S.Pd.I selaku guru Bimbingan 

Konseling di SMP Negeri 1 Singingi yang telah bersedia meluangkan 

waktunya untuk membantu penulis memperoleh data yang dibutuhkan 

dalam penyelesaian skripsi ini. 
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8. Sahabat- sahabat terbaikku Dewi Astuti, Dewi Ratnasari, Rice Jusliani, 

dan Reni Noviyanti. Terimakasih telah menjadi penyemangat penulis 

ketika sedih, galau dan menangis dalam menyusun skripsi ini yang 

senantiasa menemani keperpustakaan mereka selalu menjadi pendukung 

untuk penulis. 

9. Teruntuk Abang Sahat Harahap yang selalu memberikan semangat, 

motivasi yang tidak terhingga dan senantiasa meluangkan waktu kerjanya 
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10. Terimakasih kepada teman- teman seperjuangan mahasiswa Bimbingan 

Konseling ‟2013 khususnya untuk BK E yang selalu menghadirkan canda 

tawa terutama untuk kosma Sutomo, Dewi Astuti, Dewi Ratnasari, Wiwik 

Sundari, Suci Ratnasari, Diba Alvionita, Ulfa Dwiyani, Ade Dian 
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11. Teman- teman KKN yang telah bersama penulis selama lebih kurang 2 
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yang membangun demi sempurnanya skripsi ini. 
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