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KATA PENGANTAR 

 

 Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

melimpahkan segala anugrah dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan 

dan pengetahuan sehingga penulis memperoleh kemudahan dalam menyusun dan 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. skripsi ini berjudul “Pengaruh Kompetensi 

Guru dan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar Peserta Didik Kelas X SMA 

Pencawan Medan Tahun Ajaran 2012/2013". 

 Penulis skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh 

gelar sarjana pendidikan pada Jurusan Pendidikan Ekonomi Program Studi 

Tataniaga Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan dan lebih dari situ skripsi 

ini disusun untuk dapat lebih mengenal dasar-dasar metoda, teknik penelitian, 

penulisan laporan ilmiah sehingga memiliki kemampuan dasar untuk merealisasikan 

laporan ilmiah kepada masyarakat. 

 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari 

kata sempurna, untuk itu penulis dengan tangan terbuka menerima saran dan kritik 

yang bersifat membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. 

 Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak terlepas dari hambatan-hambatan 

dan banyak kesulitan dalam menyelesaikannya. Namun penulis berusaha seoptimal 

mungkin untuk mengerjakan skripsi ini dengan baik. Selama menulis skripsi ini 

penulis banyak menerima bantuan moril berupa bimbingan dan pengarahan dari 

berbagai pihak. Dengan penuh keikhlasan dan kerendahan hati, dalam kesempatan 

ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
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1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si selaku Rektor Universitas Negeri Medan. 

2. Bapak Drs. Kustoro Budiarta, ME selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Medan. 

3. Bapak Drs.Thamrin,M.Si, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 

4. Bapak Dr. Arwansyah, M.Si selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

5. Bapak Dr. M. Fitri Rahmadana, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Tata Niaga sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak 

memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama perkuliahan. 

6. Bapak Drs. Johnson Simanjuntak, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan 

Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

7. Bapak Indra Maipita, S.pd., M.Si., Ph. D selaku Dosen Pembimbing Skripsi 

yang telah banyak memberikan nasehat, bimbingan dan arahan yang 

membangun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 

8. Seluruh dosen dan staf pegawai administrasi Program Studi Pendidikan Tata 

Niaga yang telah membantu selama kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Medan. 

9. Ibu Nila Nekodema Barus,S.Pd selaku Kepala SMA Swasta Pencawan Medan. 

10. Ibu Nila Nekodema Barus,S.Pd selaku Guru Bidang Studi Ekonomi beserta Staf 

Pengajar dan Staf Administrasi SMA Swasta Pencawan Medan. 

11. Siswa-siswi SMA Swasta Pencawan Medan yang telah meluangkan waktu 

untuk mengisi angket yang disebarkan penulis. 
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12. Teristimewah buat kedua orang tuaku yang tercinta Ayahanda A.Sihotang dan 

Ibunda H.Br Tumanggor yang telah memberikan begitu banyak kasih sayang 

kepada penulis yang membantu dan memberikan dorongan kepada penulis baik 

dalam dana maupun dalam doa. 

13. Buat kakakku yang tersayang Febrianti Sihotang dan juga buat adek-adekku 

yang penulis sayangi Katarina Riani Sihotang dan Andreas Bona Lamhot 

Sihotang terima kasih untuk doa dan dukungannya. 

14. Buat abangku yang tersayang Adi Sahtera Sinaga terima kasih untuk doa dan 

dukungannya. 

15. Buat Sr.willberthin Manullang, bapaktua dan mamaktua vani terima kasih untuk 

doa dan dukungannya.    

16. Teman-teman kos Jalan sering Gg.saroa No 5: Sanny, Rewidah, Lina, Tina, 

Riskha, dan teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. 

17. Teman-teman seperjuangan Cindy A.Sembiring, Dika Nita P.Zay, Ida Hotmauli 

Tambun, Ingan Malem Purba,Maria Pakpahan dan Nella R.Simamora terima 

kasih buat persahabatan yang indah selama kita bersama. 

18. Teman-teman Pendidikan Ekonomi dan seluruh mahasiswa pendidikan 

ekonomi, mahasiswa program studi pendidikan Tataniaga B-Reguler 2009, 

terima kasih atas kebersamaannya yang selama ini terjalin dan juga dorongan 

semangat,motivasi serta saran yang diberikan kepada penulis dalam proses 

penyelesaian skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih. 

19. Buat teman-teman PPL di SMK-SMA Yayasan Teladan tahun 2012, terima 

kasih buat kebersamaannya.  
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20. Sahabahatku yang sudah ku anggap saudara ku yang telah memberikan 

dukungannya dengan setulus hati  dengan segala perbedaan dari karakter kita, 

dan segala jenis perbedaaan tersebut maka kita tak tergantikan ketika kita saling 

mendukung dan mensemangati antara kita. 

21. Dan juga buat semua pihak yang turut membantu penulis semasa pergerjaan 

hingga selesainya penulisan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu 

diatas, semoga Tuhan membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada 

penulis. 

Atas segala dukungan dan jasa mereka penulis tidak dapat membalasnya 

selain dengan doa semoga kasih Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai mereka. 

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan di dalamnya. Oleh 

karena itu, penulis menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun demi 

perbaikan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat 

bagi penulis maupun semua pihak dan menjadi masukan yang berarti bagi dunia 

pendidikan. Penulis mengucapkan terimakasih.  

  

 

Medan, Juli 2013 

 Penulis 

    

 

 Mayenita Rosari Sihotang  

NIM. 709441027 


