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karyawan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska riau yang telah 

memberikan rekomendasi kepada Penulis untuk melakukan penelitian ini. 
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Pendidikan Islam beserta Bapak Nunu Mahnun, M.Pd selaku sekretaris 
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5. Bapak Drs.H.Ahmad Syah selaku penasehat Akademik (PA) penulis yang 
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8. Ibu suci lia sari & Ibu Elwita busri Spd, ibu Pelda Mayanti Spd, ibu 

Fatmawati,Mpd dan bapak/ibu Guru Bimbingan Konseling di SMK N 4 

Pekanbaru yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu 

Penulis memperoleh data yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi ini 

9. Untuk yang teristimewa buat ayahanda Sudirman as dan Ibunda tercinta 

Masdiwarti yang sangat berjasa dalam mendidik, memotivasi, 

membimbing ananda untuk mendapatkan pendidikan mulai sejak dini 

sampai sekarang dan kepada kakak tercinta Suryanti Naimah dan kedua 

adik tersayang M.alhafiz dan Fitri Rahmadani yang telah memberi 

semangat dan motivasi yang sangat luar biasa. 

10. Kepada seluruh sanak famili dan handai taulan, bunda rosnawati dan 

ayahanda kasril,Abangda Eka saputra  beserta  kak Dini, Abangda Deska 
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11. Teman-teman BK dan AP angkatan 2013 terkhusus untuk kelas BK 6 B 

(ridho,maman,aznil,dhafi,zulfan,arip) serta semua pihak yang telah 

memberikan bantuan baik moril maupun materil yang tidak dapat 
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