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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim, syukur Alhamdulillah saya sampaikan atas kehadirat 

Allah SWT yang atas rahmat dan Karunia-Nya, saya telah di berikan kekuatan dan 

kesehatan serta inspirasi-inspirasi yang sangat berharga dalam melakukan penelitian 

dan penyusunan skripsi ini. Shalawat beriring salam saya hadiahkan kepada Nabi 

Muhammad SAW yang dengan keteladanan, keberanian serta kesabarannya membawa 

risalah Islamiah sebagai tuntunan umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman 

yang terang benderang. 

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Komunikasi Interpersonal Wali Kelas Dan 

Interaksi Edukatif Terhadap Prestasi Belajar IPS Siswa Kelas VIII SMP 

Darussalam Medan Tahun Ajaran 2016/2017”,  disusun dalam rangka memenuhi 

persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan mahasiswa jenjang S1, 

Jurusan Pendidikan Ekonomi, pada Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Medan.  

Untuk yang terkhusus dan teristimewa ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya 

saya ucapkan kepada kedua orang tua saya Ayahanda Ngatimin dan Ibunda Muhartati 

yang tiada henti mendoakan dan memberikan semangat yang begitu luar biasa bagi 

saya, bukan hanya ketikan penyusunan skripsi ini saja melainkan seumur hidup saya 

sosok beliualah yang dengan keikhlasan dan sejuta pengorbananya merawat dan 

membesarkan saya hingga saya menjadi seperti sekarang ini. 

Skripsi ini disusun diantara sela- sela kegiatan kuliah, dan aktivitas lainnya 

sehingga sangat mungkin didapati kesalahan oleh karenanya, penulis berharap masukan 

dan saran dari para pembaca agar tulisan ini lebih baik lagi kedepannya. Penulis juga 

menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyususnan skripsi ini tidak akan mendapatkan 
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suatu hasil yang baik tanpa adanya bimbingan, bantuan, arahan dan dorongan semangat 

serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan berharga ini penulis 

ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang diantaranya, kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom. M.Pd selaku rektor Universitas Negeri Medan. 

2. Bapak Prof. Indra Maipita M.Si, Ph.D selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Medan. 

3. Bapak Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan 

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

Universitas Negeri Medan sekaligus sebagai Dosen Penguji I Saya. 

5. Bapak Dr. Dede Ruslan, M.Si. Selaku sekertaris Jurusan Pendidikan Ekonomi 

Universitas Negeri Medan sekaligus sebagai Dosen Penguji II Saya. 

6. Bapak Dr. M. Fitri Rahmadana. M.Si Sebagai dosen Pembimbing skripsi saya yang 

dengan keikhlasan dan kesabarannya membimbing saya, baik itu dalam proses 

penyelesaian skripsi maupun di dalam aktivitas perkuliahan sehari- harinya 

7. Bapak Irwansyah S.E M.Si sebagai Dosen Peguji III Saya. 

8. Seluruh dosen dan staf pegawai fakultas ekonomi Universitas Negeri Medan yang 

telah membimbing dan membantu penulis selama perkuliahan. 

9. Ibu Afridayani S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP Darussalam Medan yang 

menyambut dengan hangat penulis dalam melakukan penelitian. 

10. Bapak Muktharuddin Selaku Pamong guru IPS SMP Darussalam Medan yang telah 

bersedia memberikan kesempatan dan waktu kepada penulis dalam melakukan 

penelitian. 

11. Ibu Ainul Mardiah S.Pd yang telah membantu penulis dalam proses administrasi di 

SMP Darussalam Medan. 
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12. Teristimewa kepada adik-adik saya Albi Yuda Wardana dan adik saya Jian Amrina 

Rosa yang sekaligus menjadi teman curhat, berantem, pemberi inspirasi, motivasi 

dan pegisi kehidupan saya sehari- hari di rumah. 

13. Seluruh keluarga besar Pawiro Sentono Family yang telah memberikan dukungan 

dan Doa kepada penulis. 

14. Teristimewa untuk teman- teman Kos saya yang telah banyak membantu dan 

mewarnai hidup saya yang sangat menarik. Kepada Ari Mahran Saleh, Fachrur 

rozy Lubis, M. Togu, M. Hidayat, Raffi, dan Tarmidzi. 

15. Seluruh Mahasiswa PPLT SMP Darussalam Medan Terimakasih untuk Elvi, 

Nenes, Dini, Desi dan Rozy. 

16. Seluruh Siswa-Siswi SMP Darussalam Medan yang Turut berperan dalam 

penelitian Skripsi ini. 

17. Teristimewa kepada teman- teman seperjuangan A Ekstensi Pendidikan Ekonomi 

Stambuk 2013 Amny, Fuja, Juni, Gebby, Juli,  Gepe, Kak Grace, Dolly, Jesaya, 

Marcel, Elisabet, Ari, Rozy, Hendra, Gratia, Imelda, Febriyanti, Junita, Artha, 

Kasandra, Cindy Mak Lela, Ade, Agnes dkk yang telah menjalani aktifitas lebih 

kurang 3 tahun banyak canda tawa yang hadir. 

18. Teristimewa untuk seluruh rekan kerja saya MDS 261 Medan Fair yang telah 

memotivasi saya dan lawan shiff yang baik hatinya kakak kami Devi dan Tuty 

telah memahami saya dengan baik, dan CK paling baik hati kakak Zairina 

Matondang Chif Counter JOBB dan seluruh karyawan PT. Trisula Sakti Tbk. 

19. Teristimewa untuk seluruh pengurus organisasi UKMI AR-RAHMAN FE 

UNIMED atas semangat dan masukan yang telah diberikan kepada saya. 

20. Teristimewa untuk Komunitas saya keluarga besar CLUB100JUTA Gerakan 

Indonesia Sehat KK Indonesia yang memberikan Warna terindah di hidup saya. 
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21. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah 

membantu penulis dalam penulisan skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan 

terbatasnya pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, 

penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi 

penyempurnaan skripsi ini. 

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan 

dan menambah khazanah serta bahan referensi ilmu pendidikan, terkhusus seluruh 

civitas akademik Universitas Negeri Medan. Semoga Allah SWT melimpahkan kasih 

karunia-Nya kepada kita semua. 

 

 

     Medan,   Juli 2017 

 
Irfandi Wardana 

NIM: 7133341047 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


