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memberikan masukan dan mengarahkan demi terselesaikannya skripsi ini. 
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memberikan masukan dan mengarahkan demi terselesaikannya skripsi ini. 



6. Bapak dan Ibu Dosen Bimbingan dan Konseling FKIP UNILA (Drs.Giyono, 

M.Pd., Drs. Syaifuddin Latif, M.Pd.,Drs. Muswardi Rosra,M.Pd, Ratna 

Widiastuti S.Psi,M.A.Psi., Shinta Mayasari, S.Psi., M.Psi.Psi. Diah  

Utaminingsih, S.Psi. M.A. Psi, Ari Sofia, S.Psi.Psi., dan semuanya) terima 

kasih untuk semua bimbingan dan pelajaran yang begitu berharga yang telah 

kalian berikan untukku selama perkuliahan. 

7. Bapak Saiful Anwar, S.Pd. selaku kepala SMP Muhammadiyah I Gisting 

yang telah berkenan memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan 
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waktu dan tenaganya serta membesarkan dengan penuh kasih sayang dan 

membiayai segalanya, terima kasih atas do’a restu kalian . 
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diberikan selama ini. 
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