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KATA PENGANTAR 

 Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa 

atas kasih dan karunia-Nya yang selalu diberikan sehingga penulis mampu 

menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Kemampuan Metakognitif 

Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas XI SMA Budi Murni 3 Medan Pada Mata 

Pelajaran Ekonomi Tahun Pembelajaran 2013/2014”. 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar 

Sarjana di jurusan Pendidikan Ekonomi, Program Studi Pendidikan Tataniaga, 

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan.  Selain itu skripsi ini juga disusun 

untuk dapat mengenalkan dasar-dasar metode, teknik penelitian, penulisan laporan 

ilmiah kepada peneliti selanjutnya dan kepada lembaga pendidikan sehingga 

memiliki kemampuan dasar untuk dapat direalisasikan kepada masyarakat. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari 

berbagai pihak, baik dalam bentuk materil maupun moril. Untuk itu pada 

kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada: 

Orang tua peneliti, secara teristimewa kepada Ayahanda T.B Sijabat dan 

Ibunda tercinta R. Tambunan yang dengan kasih sayangnya telah bersusah payah 

membesarkan, mengasuh, dan mendidik peneliti serta memberikan bantuan dalam 

bentuk moral, materi, dan spiritual, sehingga peneliti dapat menyelesaikan 

pendidikan program Strata-1 (S-1), buat saudara penulis khususnya kakak, abang, 

dan adik saya yang telah memberikan banyak doa, semangat, tenaga, dan 



ii 

 

dorongan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Kalianlah yang selalu 

menjadi terang ketika saya berada di kegelapan. 

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar, M. Si, selaku Rektor UNIMED. 

2. Bapak Drs. Kustoro Budiarta, ME, selaku Dekan FE UNIMED. 

3. Bapak Drs. H. Thamrin, M. Si, selaku Pembantu Dekan I FE UNIMED. 

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

FE UNIMED. 

5. Bapak Dr. M. Fitri Rahmadana, S.E, M.Si, selaku Ketua Program Studi 

Pendidikan Tata Niaga. 

6. Bapak Indra Maipita, S.Pd, M.Si, Ph.D, selaku Dosen Pembimbing Skripsi 

Saya, saya mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan, dorongan 

serta arahan yang terus menerus diberikan kepada saya hingga selesainya 

skripsi ini, semua ilmu yang bapak berikan akan saya kembangkan. 

7. Bapak Drs. Jhonson, M. Si, selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Ekonomi 

FE UNIMED. 

8. Bapak Drs. Sabar Purba, M. Si, selaku Dosem Penasihat Akademik. 

9. Bapak dan Ibu Dosen Pendidikan Ekonomi FE UNIMED serta staff 

pegawai. 

10. Bapak Johannes M. Simamora, S.S, selaku Kepala Sekolah SMA Swasta 

Budi Murni 3 Medan. 
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11. Kepada keponakan-keponakan saya yang masih kecil-kecil yaitu Jarensa 

Sagala, Raditya Siahaan, Aurel Siahaan, dan Karel Siahaan, terima kasih 

sudah memberikan senyuman tulus kalian. 

12. Kepada Sahabat-sahabatku seperjuangan yang selalu setia, Desy Christina, 

Ali Syahbana, Saud, Angga, Rudi, Nico, Abangda Basten, dan teman-

teman di kantip FIP, terima kasih atas dukungan yang selama ini kalian 

berikan dan banyak kenangan yang sudah kita rajut indah bersama semoga 

dapat mempererat persahabatan kita dan jangan putus tali sillaturrahim 

diantara kita. 

13. Kepada Sahabat-sahabatku di STM BATAKO, IMATALABE, dan 

karyawan kantin FIP, terima kasih atas dukungan yang telah diberikan.  

14. Kepada seluruh teman-teman PPLT SMA N 1 Sipispis tahun 2012/2013 

dan teman-teman sekelas Pendidikan Ekonomi, Prodi Tata Niaga kelas B-

Reguler 2009. Terima kasih buat kebersamaannya. 

15. Dan Terima kasih juga buat semua teman-teman yang tidak bisa penulis 

sebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi 

ini. 

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata 

sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan masukan dari berbagai 

pihak berupa kritik maupun saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan 

skripsi ini. 
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Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua 

dan menjadi masukan yang baik bagi dunia pendidikan. Semoga Tuhan 

memberkati dan melimpahkan kasih karunia-Nya kepada semua pihak yang 

membantu dalam penyelesaian skripsi ini. 
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