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KATA PENGANTAR 

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang 

telah mencurahkan berkat, kasih dan karunia kepada penulis, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Pengaruh Efikasi Diri dan 

Locus of Control Eksternal Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran Pengantar Ekonomi dan Bisnis Kelas X ADM di SMK Negeri 7  

Medan Tahun Ajaran 2016/2017”.  

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar 

Sarjana di jurusan Pendidikan Ekonomi, Program Studi Pendidikan Ekonomi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan dan lebih dari itu skripsi ini disusun 

untuk dapat lebih mengenal dasar-dasar metode, teknik penelitian, penulisan 

laporan ilmiah sehingga memiliki kemampuan dasar untuk merealisasikan laporan 

ilmiah kepada masyarakat. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal 

ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan penulis. Untuk itu penulis 

mengharapkan saran dan kritik dari seluruh pembaca yang bersifat membangun, 

sehingga dapat menjadi masukan yang positif bagi penulis demi kesempurnaan 

skripsi ini. 

Dalam penulisan ini, penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai 

pihak, baik dalam bentuk materi maupun moril. Untuk itu pada kesempatan ini 

dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih sebesar-

besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, doa, semangat dan 

bimbingan sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya. 
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Terkhusus kepada Ayahanda Tercinta Lukisman Sinaga dan Ibunda 

Tersayang Nursani Br.Pakpahan yang begitu luar biasa dalam mendidik penulis 

sampai saat ini, biarlah Tuhan Yesus Kristus selalu hadir memberi rahmat 

kesehatan, sukacita melingkupi kehidupan kita. Pada kesempatan ini, penulis juga 

ingin mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Si selaku rektor UNIMED beserta 

stafnya. 

2. Bapak Prof. Indra Maipita, M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi UNIMED. 

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

Ekonomi Fakultas Ekonomi UNIMED sekaligus Pembimbing 

Akademik penulis. 

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

Ekonomi Fakultas Ekonomi UNIMED. 

5. Bapak Drs. H. Thamrin, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi 

penulis yang telah begitu banyak memberikan bimbingan dan arahan 

serta petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini. 

6. Seluruh dosen pengajar di jurusan pendidikan ekonomi, Program Studi 

Pendidikan Ekonomi dan seluruh pegawai Tata Usaha di Fakultas 

Ekonomi UNIMED. 

7. Bapak Amiruddin, S.P, M.M, selaku Kepala SMK Negeri 7 Medan 

serta Bapak/Ibu guru di SMK Negeri 7 Medan, yang telah memberikan 
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kesempatan pada penulis untuk melakukan penelitian di SMK Negeri 7 

Medan. 

8. Teristimewa untuk kakanda Pdt. Rosmaulina Br. Sinaga, S.Th dan 

abang ipar Pdt. Jonathan Situmeang, S.Th, M.Min yang mendukung 

penulis agar kuliah di Universitas Negeri yang tiada henti-hentinya 

memberikan dukungan baik dana dan do’anya yang sangat tulus 

kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat 

waktu. 

9. Teristimewa Untuk keluarga kakanda dan abang ipar Romida Br. 

Sinaga dan E.Saragih, Roni Marsaulina Br. Sinaga dan U.Silalahi, dan 

kakanda Romegawati Br. Sinaga, S.pd dan F.Nainggolan yang terus 

memberi dukungan dana dan do’anya yang membuat penulis untuk 

berjuang dalam situasi sulit dalam hidup sehingga semakin memotivasi 

penulis dalam menyelesaikan studi ini tepat pada waktunya. 

10. Teristimewa Untuk Abanganda Irwantonius Sinaga yang terus setia 

memberi semangat dan motivasi kepada penulis untuk dapat 

menyelesaikan skripsi dan studi ini tepat pada waktunya. 

11. Teristimewa Untuk keponakanku Michael Benathan Situmeang, Teguh 

Elia Situmeang, Agus Erlando Saragih, Arnold Septian Saragih, Sindi 

Saragih, Wira Santama Saragih,  Grace Silalahi, Gilbert Silalahi, Gio 

Silalahi, Mutiara Patresia Agatha Nainggolan, Mustika Artha 

Nainggolan, dan Samuel Nainggolan yang sangat kusayangi, yang 
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memberi dukungan semangat bagi penulis sehingga penulis 

termotivasi untuk menyelesaikan studi ini.  

12. Teristimewa untuk sahabatku Poppy Wulandari (Beb Py) yang 

halilintar badai dan Novelyna Febryanti Br. Butar-Butar (Beb Ovel) 

yang super aktif dan mantan Miss Late yang menemaniku mulai 

sepanjang kenangan sampai pada kenyataan sekarang, yang 

memberikan motivasi, semangat juang, bahkan yang selalu setia 

mendengarkan keluhanku dan memberikan kasih sayang sehingga 

penulis semakin semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis 

sangat mengasihi kalian. 

13. Buat sahabatku dimasa SMP Valentina Fitriany Tambunan, Winda 

Samosir, dan dimasa SMA Cristinawati Simarmata, yang membuatku 

termotivasi masuk ke dunia perkuliahan dan sahabatku di Gereja GMI 

Pardameian Medan Timur Mei Sasmitha Simanungkalit, S.pd yang 

setia mendengarkan setiap pengaduanku, memberi dukungan semangat 

dan doa kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini. Penulis 

mengasihi kalian. 

14. Untuk sahabat-sahabatku Stambuk 2013 Jurusan Pendidikan Ekonomi 

kelas A_Ekstensi  yang telah memberikan  dukungan serta semangat  

dalam penulisan skripsi ini.  

15. Buat sahabat-sahabat sepelayanan di P3MI GMI Pardameian Medan 

Timur dan UKMKP Up-FE UNIMED yang setia memberi dukungan 

semangat dan doa kepada penulis. 
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16. Teristimewa untuk teman Kelompok Kecil di UKMKP Up-FE 

UNIMED “Ajariah Small Group”, Pemimpin Kelompok mulai dari 

kak Mei Anastasya Tamba dan kak Yuni Margaret Panjaitan serta 

mantan Kelompok Tumbuh Bersama (KTB) Dumaris Sidabutar dan 

Rosalina Sitanggang dan terkhusus untuk “Didace Small Group” 

yang dipimpin oleh kakak kami Nyta Permata Situmorang serta 

Kelompok Tumbuh Bersama (KTB) Andriano Nababan, Febrina 

Ginting, Endang Faryda Nainggolan dan Jusuf Roni Siahaan yang 

selalu setia mendengarkan keluhan dan selalu memberikan dukungan 

semangat dan doa kepada penulis, sehingga studi ini dapat 

diselesaikan. 

17. Teristimewa untuk Adik Kelompok Kecil “Solius Dei Est” Dosma 

Aderia Pardede, Hagrina Maylissa L.Manalu, Ronauli Sitohang, Luly 

L. Maryati Sihombing, Elisabeth Tio Marinta Pasaribu, May Angelia 

Purba yang cantik-cantik dan kece-kece yang selalu setia memberikan 

semangat dan dukungan doa kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan studi ini. 

18. Buat teman satu kontrakan kos Bunga dari Awal menginjakkan kaki 

menjadi mahasiswi di Unimed sampai akan menanggalkan status 

mahasiswa, Systra Novany Sipayung, Rosmaida Saragih, Leusi 

Derisma Sinaga (Apiriku), Devita Haloho, Isloisa Turnip, Rexy 

Merida Saragih dan Redofasya Saragih yang memberikan dukungan 
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semangat dan bantuan selama proses perkuliahan hingga 

menyelesaikan studi ini. 

19. Terima kasih untuk seseorang yang selalu ada dan belum jelas agar 

diperjelas, yang menjadi inspirasiku untuk mengejar cita-cita, yang 

meringankan langkah membantuku dan memberi dukungan semangat  

bagi penulis untuk menyelesaikan studi ini dan seluruh pihak yang 

telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan seluruh teman-

teman yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu per satu :D   ;)  

Akhir kata Terima kasih sedalam-dalamnya dan sebesar-besarnya atas 

semua doa, bantuan, dan semangatnya penulis tidak bisa membalasnya semoga 

kebikan kalian semua dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan selalu dalam 

perlindunganNya. Aku bersyukur memiliki kalian semua. God bless us forever. 

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi kita semua. 

Medan,     Juni 2017 
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