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KATA PENGANTAR 

 Segala puji syukur bagi Tuhan Yang  Maha Esa atas segala rahmat dan 

kasih sayang–Nya, Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Pengaruh Efikasi Diri dan Kompetensi Sosial Guru Terhadap Prestasi Belajar 

Ekonomi Siswa kelas X IIS SMA Negeri 17 Medan T.P2016/2017”.  Hal ini 

disusun untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana pendidikan. 

 Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan rintangan serta 

kesulitan-kesulitan. Namun berkat bimbingan, bantuan, nasehat, dan dorongan 

serta saran-saran dari berbagai pihak, segala hambatan dan rintangan serta 

kesulitan tersebut dapat teratasi dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan 

ini dengan tulus hati penulis sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang 

membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, antara lain: 

1. Bapak Prof. 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 Dr. Arwansyah M.S,i selaku Ketua jurusan Pendidikan Ekonomi 

Universitas Negeri Medan 

4. Bapak Dr. Muhammad Yusuf, M.Si selaku Dosen pembimbing skripsi 

penulis yang memberikan saran, bimbingan masukan dan motivasi 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
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5. Bapak Drs. Mayor Sihombing, M.Pd selaku dosen pembimbing akademik 

yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama masa 

perkuliahan. 

6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis 

selama belajar di Universitas Negeri Medan, 

7. Bapak Soagahon Simanungkalit, SH, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 

17 Medan, Bapak Drs. Katnan Harahap sebagai guru bidang studi ekonomi  

yang telah banyak membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian ini, 

serta bapak/ibu guru dan staf pegawai, seluruh siswa kelas X SMA Negeri 

17 Medan yang turut membantu terlaksananya penelitian yang dilakukan 

penulis. 

8. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Kasinudin 

Gea dan Ibu Helderita Panjaitan yang telah membesarkan dan 

memperjuangkan penulis dengan selalu memberikan doa, dukungan, 

semangat dan kasih sayang yang tulus sehingga penulis dapat 

menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi Negeri.  

9. Teman-teman tempat bertanya, bertukar pikiran dan saling membantu 

Grace Perdana, Gratia Sitorus, Grace Sitorus, Juli syahfitri, Intan, Fuja, 

Amny,  Juniliani, Artanti, Geby, Indah, Elisabeth, Febriyanti dan Agnes . 

10. Teman-teman seperjuangan kelas A dan B Ekstensi pendidikan Ekonomi 

2013, yang selama empat tahun menimba ilmu dan berbagi pengalaman di 

program studi Pendidikan Ekonomi. 
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11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namun tidak 

mengurangi sedikitpun rasa terima kasih dan penghormatan penulis. 

Penulis menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi isi dan bahasa 

yang digunakan. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang 

bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. 

Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak 

khususnya penulis sendiri serta para pembaca sekalian dan semoga Tuhan Yang 

Maha Esa melimpahkan rahmat dan berkahrya kepada semua pihak yang 

membantu penyelesaian skripsi ini. 
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