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KATA PENGANTAR 

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik 

ALLAH SWT, Pencipta dan Pengendali alam semesta, atas segala nikmat dan 

hidayah yang tak terkira, yang menciptakan manusia sebagai makhluk yang 

sempurna. Dia-Lah yang melengkapi manusia dengan akal sehingga manusia 

dapat berpikir dan mempunyai hasrat untuk senantiasa mencari kebenaran, 

senantiasa belajar sepanjang hayatnya, senantiasa berpikir sepanjang rentang 

kehidupannya agar menjadi pribadi yang bermakna serta mampu menyelesaikan 

masalah yang dihadapinya. Atas berkat, rahmat dan anugrah yang diberika-Nya 

penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Layanan 

Informasi Terhadap Harga Diri (Self Esteem) Siswa Kelas XI IPS Di SMA 

Negeri 1 Selesai Tahun Ajaran 2014/2015. Shalawat dan salam tercurah kepada 

Baginda Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabat serta seluruh generasi 

setelahnya. 

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan dapat 

diselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini 

penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada  

1. Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si selaku Rektor Universitas Negeri Medan 

2. Drs. Nasrun, M.S selaku Dekan FIP, Prof. Dr. Yusnadi, M.S selaku 

Pembantu Dekan 1, Drs. Aman Simaremare, M.S selaku Pembantu Dekan 

II, dan Drs. Edidon Hutasuhut, M.Pd selaku Pembantu Dekan III Fakultas 

Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. 

3. Prof. Dr. Abdul Munir, M.Pd selaku Ketua Jurusan Psikologi Pendidikan 

dan Bimbingan Universitas Negeri Medan.  
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4. Dra. Nur Arjani, Mpd selaku sekertaris jurusan dan sekaligus selaku dosen 

pembimbing skripsi dan juga selaku dosen pembimbing akademik yang 

telah memberikan bimbingan, arahan, bantuan dan kesediaannya untuk 

meluangkan waktu dalam memberikan saran bimbingan yang sangat 

berguna dalam menyelesaikan skripsi ini.  

5. Drs. Nasrun, MS, Drs. Edidon Hutasuhut, M.Pd, Dra. Zulhaini S selaku 

dosen penguji skripsi yang telah memberikan saran dan kritik kepada 

penulis sebagai masukan agar skripsi ini menjadi lebih baik. 

6. Seluruh Dosen Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan yang telah 

banyak memberikan ilmu, arahan, dukungan, saran dan motivasi kepada 

penulis selama berada di dalam maupun di luar perkuliahan. 

7. Seluruh Staff dan pegawai Fakultas Ilmu Pendidikan, pegawai 

perpustakaan Universitas Negeri Medan atas kerjasama dan bantuan 

kepada penulis terutama dalam usaha surat-menyurat dan pinjaman buku-

bukunya. 

8. Ilyas, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Selesai. Ibu Asmarayani 

selaku guru BK di SMA Negeri 1 Selesai. Guru-guru serta pegawai SMA 

Negeri 1 Selesai serta siswa/i SMA Negeri 1 Selesai atas izin, bantuan dan 

kerjasama kepada penulis untuk penelitian di sekolah tersebut. 

9 Teristimewa kepada kedua orang tuaku tercinta: Ayahanda Aiptu 

Nirwansyah dan Ibunda Sriherawati S.H yang telah merawat dengan 

penuh cinta dan kasih sayang dari kecil hingga dewasa serta selalu 

berusaha dan bersusah payah membiayai penulis dalam menggapai cita-

cita, dan yang selalu memberikan dukungan, semangat dan motivasi 
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kepada penulis berupa materi, moral, serta do’anya yang tiada putusnya 

sehingga dapat menjadi kekuatan dalam menyelesaikan studi kejenjang 

sarjana pendidikan. Untuk Ayah dan Ibu maaf selama menjalani 

perkuliahan terkadang penulis suka bohong dalam meminta uang lebih 

(hehehe…). Tak lupa buat adik-adikku tersayang Dwi Catra Rizki 

Diansyah, Vania Tasya Aurelia, Andika Bhayangkara Syahputra. Terima 

kasih atas doa dan dukungannya selama ini.  

9. Terima kasih untuk mahasiswa BK Reguler A 2010 terkhususnya untuk 

mereka yang telah menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini 

yaitu Sri Wahyuni Dewi, Diah R Purnamasri, Dwi Putri Sari, Deviana, 

Atikah Mahfuza Pangat, Ulfah Yaumil. 

10. Terimakasih untuk kelurga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) 

Komisariat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan yang 

telah banyak memberikan saya pembelajaran baik di bidang akademik, 

religius, sosial, dan politik terkhusnya San Putra, M. Nuzul Pratama S.Pd, 

Nindya Ayu Pristanti, Imam Syuhada Akbar, dan Anggili Pratama. 

11. Terimakasih untuk teman terdekat saya Fitria Andita Tanjung, S.Pd, M. 

Fahmi Sudrija, Dwi Infani Rahayu S.Ked, M. Alvin Hasibuan yang selama 

ini telah menjadi orang terdekat penulis. 

12. Terimakasih untuk teman satu bimbingan, Yulia Hikmah, Meilisa, Bunga, 

Tika, yang telah menyemangati dan membantu penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 
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Simaremare yang telah senantiasa menjaga kekompakan selama 

perkuliahan. 

Penulis menyadari masih banyak kesalahan baik dari isi maupun tata 

bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat 

membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis 

mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca 

terutama dalam dunia pendidikan pada umumnya dan khususnya dalam bidang 

bimbingan dan konseling.  
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