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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala 

rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan 

judul “Pengaruh Keterampilan Mengajar Guru dan Motivasi Belajar Siswa 

Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas XI IPS 

SMA Negeri 7 Medan T.A 2016/2017”.  

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memenuhi 

sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan Jurusan 

Pendidikan Ekonomi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak terlepas dari berbagai hambatan 

dalam penyelesaiannya. Namun berkat karunia-Nya dan bantuan dari berbagai 

pihak serta usaha yang maksimal, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini dengan baik. Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih 

kepada :  

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

Medan. 

2. Bapak Prof. Indra Maipita, M.Si, P.hD, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 

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

sekaligus Dosen Pembimbing Akademik saya selama menjalani perkuliahan. 

4. Bapak Dr. Dede Ruslan, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Ekonomi 

yang telah membantu untuk menyelesaikan seluruh administrasi. 
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5. Bapak Dr.Eko Wahyu Nugrahadi, M.Si, sebagai dosen pembimbing skripsi 

yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan bimbingan, dorongan dan 

arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi. 

6. Bapak Dr. H. Arwansyah, Drs. Mayor Sihombing, M.Pd, Drs. Thamrin, M.Si 

sebagai dosen pembanding skripsi yang telah banyak memberikan nasehat, 

bimbingan, dan arahan yang membangun sehingga skripsi ini dapat 

diselesaikan. 

7. Terimakasih kepada bapak kepala sekolah SMA Negeri 7 Medan yakni bapak 

Drs. H. M. Daud, yang telah mengijinkan dan membantu penulis dalam 

melakukan penelitian, kepada Ibu Restauli Simarmata, S.Pd selaku guru 

ekonomi di SMA Negeri 7 Medan yang telah banyak membantu dan 

menyediakan waktu luangnya untuk penulis selama penelitian, serta Staf Tata 

Usaha, para guru dan pegawai SMA Negeri 7 Medan yang telah membantu 

penulis dalam penelitian. 

8. Teristimewa kepada kedua orang tua saya tercinta Bapak Rudolf Tampubolon 

dan Mamak Mariani Simanjuntak, atas pengorbanan baik materil dan moril 

serta doanya kepada penulis. Terimakasih kepada keluarga besar penulis yang 

selalu mendukung penulis, kepada abang dan adik tersayang Novia Melan 

Tiara Tampubolon dan Jonatan Luis Fernando Tampubolon yang senantiasa 

mendukung dan memberi warna dalam kehidupan penulis. Tempat memulai 

segalanya, memulai langkah, memulai perjalanan untuk meraih mimpi dan 

cita-cita. 
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9. Terimakasih buat tante dan maktua ku yang selalu mengingatkan ku untuk 

menyelesaikan skripsi ini dengan cepat dan juga saran serta dukungan yang 

diberikan. 

10. Teristimewa buat EKLESIA DOGIBE ( K’Riris, K’Tiwa, K’Maria, Pesta 

Novita, Systra, Lisnawati Pane) yang selalu memberikan dukungan dan 

semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. 

11. Terkhusus untuk The Jonggol Mia dan Mona yang selalu buat ceria dan 

semangati dikala penulis kesulitan menyelesaikan skripsi dan memberikan 

dukungan menyelesaikan skripsi ini. 

12. Terimakasih kepada teman-teman B-Reguler Pendidikan Ekonomi 2013 yang 

telah berbagi cerita, ilmu dan motivasi selama perkuliahan. Dan teman PPLT 

SMA Negeri 7 Medan, terkhusus Edo, Juheri, Wisnu, Susi, Elfrida yang 

menjadi teman main ludo dikala waktu jam belajar kosong.  

13. Terimakasih kepada Batak Community (Ade Rasinta, Patar Hutagaol, Anggi 

Sirait, Helty, K’Anna, Anni, Jean Michell, Riska, Yogi) yang selalu 

memberikan motivasi, dukungan dan saran. 

14. Teristimewa terimakasih untuk siswa/siswi SMA NEGERI 7 Medan yang 

selalu mendoakan dan mendukung penulis, khususnya Desi, Ina, Chacha, dan 

Aryo. 

15. Terimakasih kepada abang ku Stefanus Barus yang sudah meminjamkan 

laptop nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

16. Terima kasih untuk Nanguda dan Bapauda Winda yang selalu memberikan 

doa dan semangatnya dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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Semoga segala kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat limpahan 

balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih 

dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti dan pembaca. 

 

      Medan,   Juli 2017 

      Penulis 

      

      Naomi Juliana Tampubolon 

      7131141081 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


