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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan berkat-

Nya yang sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang beerjudul “Pengaruh 

Manajemen Waktu dan Aktifitas Ekstrakurikuler Terhadap Prestasi Belajar Siswa 

Kelas X SMA Negeri 7 Medan”. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi sebagian 

persyaratan agar mendapat gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Jurusan Pendidikan 

Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

 Dengan penuh hormat penulis menyampaikan rasa terima kasihyang sebesar-besarnya 

kepada yang teristimewa Ayahanda Abdul Manan dan Ibunda Jariah tercinta atas segala do‟a, 

motivasi, serta dukungan moril maupun materil yang selama ini selalu diberikan kepada 

penulis dengan tulus dan penuh kasih sayang. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan 

memberikan umur yang panjang kepada kedua orang tua penulis. Aamiin ya rabbal „alamiin. 

 Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu dan mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini, khususnya: 

1. Kepada Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan. 

2. Kepada Bapak Prof. Indra Maipita, M.si, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 

3. Kepada Bapak Dr. Eko Wahyu Nugrahadi, M.si, selaku Wakil Dekan Bidang 

Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

4. Kepada Bapak Dr.H. Arwansyah, M.si, selaku Ketua Jurusan Pendidikan 

Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

5. Kepada Bapak Dr. Dede Ruslan, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan 

Ekonomi Universitas Negeri Medan. 



 
 

6. Kepada Bapak Dr. M.Fitri Ramadhana, SE, M.Si. selaku Dosen Pembimbing 

Skripsi terbaik yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan 

arahan dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

7. Teristimewa Ayahanda Alfiansyah dan Ibu Tercinta Hotnayati S.Pd terimah kasih 

untuk kasih sayang yang tulus dan tiada terukur, segala do‟a dan dukungan serta 

pengorbanan yang tak terbatas oleh materi apapun. 

8. Saudara-saudara kandung saya Ayu Fitri Syahyati S.Pd dan Iboy Hertiyan terimah 

kasih telah memberikan  dukungan, semangat maupun bullyan kalian, ditunggu 

kado wisudanya.  

9. Kepada Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas 

Negeri Medan. 

10. Kepada Staff Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Medan (Bang 

Fajar)  yang memberikan bantuan selama proses penyelesaian skripsi dan sudah 

mau bersabar berbagi info dan menanggapi berbagai pertanyaan dari penulis. 

Haha.. maaf ya bang.  

11. Kepada Bapak Asron Batubara yang telah memudahkan Penulis dalam melakukan 

penelitian di SMA Negeri 7 Medan, terimah kasih sekali pak secara tidak 

langsung banyak nilai kehidupan yang bapak ajarkan kepada saya. 

12. Teristimewa kepada sahabat seperjuangan terheboh sejagad unimed terkhusus 

Riszkyana (kikoy), Nurol (Marfu‟ah),yang secara tidak langsung menjadi PS 

kedua saya, makan gak makan, hujan badai,serta pulang kemalaman di tempuh 

demi membimbing saya terimah kasih, haha... serta tidak lupa Una (Une), Liza 

(Zayel), dan Ain (Mak Gardam), atau sebut saja genk Anak Sholeha yang telah 

memberikan suntikan semangat dan menjadi korban atas bullyan sang penulis 

akibat pelampiasan stress menyusun skripsi ini dan selalu ada di saat penulis 



 
 

mengalami kesulitan. Terima kasih juga atas selera humornya yang gila-gilaan 

sehingga terkadang penulis lupa apa itu “stress” haha.. terima kasih atas 

kebersamaan kita selama ini dan kelak kita akan sukses bersama di dunia dan di 

akhirat. Aamiin.  

13. Kepada sahabat di kala uang banyak dan bokek Winanda Rangkuty.Amd yang 

telah memberikan semangat berbelanja saat lelah menulis skirpsi. 

14. Kepada Teman F reguler (sem 1 dan 2) terkhusus Evi Syuriani Harahap (upin), 

Fresenia (kak ros), Mustofa (imus) yang telah memberikan semnagat dan masukan 

selama 8 semester perkuliahan semangat S2 kita hehe 

15. Kepada teman-teman PPLT SMP Karya Serdang Nurul, Putri, Niak, Rani, Dije, 

Terima kasih atas kebersamaan dan dukungannya yang selama ppl sudah menjadi 

kakak kakak saya hehe. 

16. Kepada seluruh teman B Reguler yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu 

terima kasih untuk kebersamaannya selama 3 tahun ini. Kalian istimewa.  

17. Kepada Aminul Rauf Lubis yang telah mendukung dan memberi semangat sejak 

semester awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan, walaupun terkadang lelah 

menghadapi kekanak-kanakan saya haha semoga kita sukses di dunia maupun 

akhirat dan jangan lupa ditunggu S2 nya. 

18. Kepada teman-teman komunitas EKOPA (Ekonomi Pecinta Alam) FE Unimed, 

terima kasih atas motivasi dan semangatnya. 

19. Kepada keponakan aunty Naura Khayla Atifa (kia) yang telah menjadi korban 

pelampiasan kejenuhan menulis skripsi ini, walaupun terkadang juga menjadi 

penghambat penulisan karna kelucuannya. 

20. Kepada kakak Sepupu Winda, yang telah memberikan masukan dan terkadang 

menjadi tempat curhatan perjalanan hidup penulis yang rumit ini haha 



 
 

Atas segala bantuan dan jasa mereka penulis tidak dapat membalasnya selain do‟a dan 

semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat-Nya dan senantiasa melindungi 

setiap langkah mereka. Aamiin. 

Penulis menyadari bahwa terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu 

penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan 

datang. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih. 

 

 

          Medan,         Juni 2016 

 

        

        Opy Triansyah  
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