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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT,, yang telah 

melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Manajemen kelas dan etos kerja 

guru terhadap prestasi belajar siswa mata pelajaran ekonomi kelas XI IPS Budi 

Murni 2 Medan Tahun Ajaran 2012/2013”. Skripsi ini merupakan salah satu 

syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar kesarjanaan pada pogram S1 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

 Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan 
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Negeri Medan, yang telah memberikan kemudahan penelitian. 

4. Dr. Arwansyah, M.si., ketua jurusan pendidikan Ekonomi Universitas 

Negeri Medan, yang telah memberikan kemudahan administrasi dalam 

penyusunan skipsi ini. 
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telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran kepada penulis selama 

penyusunan skripsi ini. 

8. Bapak/Ibu Dosen Pendidikan Tataniaga beserta staf pegawai. 

9. Bapak kepala sekolah SMA Budi Murni 2 Medan yang telah bersedia 

memberikan izin selama penulis melakukan penelitian ini. 
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responden dalam penelitian ini. 

11. Teristimewa buat orang tua tercinta Ayahanda Sarman dan Ibunda Masdalia 

br Rambe dan abang saya Selamat dan Samsudin beserta adik saya 

Nurmalani yang tercinta. Buat sahabat-sahabatku Juriati Harahap, Christina, 

Duan, Marlina, yang telah memberikan dukungan doa dan semangat yang 

tiada hentinya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

12. Buat seluruh temen-temen di program studi pendidikan tataniaga ’08 

ekstensi yang telah memberikan masukan dan motivasi dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

13. Serta semua pihak ang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang 

tidak dapat disebutkan satu per satu. 
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Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut mendapatkan limpahan 

balasan dari Allah SWT. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini 

dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca. Aamiin. 
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