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KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan 

Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

dengan judul “Pengaruh Kompetensi Guru dan Sense Of Humor guru Dalam Proses 

Belajar Mengajar Terhadap Prestasi Belajar Ekonomi Siswa Kelas XI IPS SMA 

Darussalam Medan T.A 2016/2017”. 

Skripsi ini merupakan salah satusyarat 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.
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4. Bapak Dr. Dede Ruslan, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Ekonomi 

yang telah membantu untuk menyelesaikan seluruh administrasi.

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, M.Si, Dr. M. Fitri Rahmadana, M.Si, Irwansyah, SE 

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 Darussalam Medan yakni bapak 

Amril M. Jamil, SH, yang telah mengijinkan dan membantu penulis dalam 

melakukan penelitian, kepada Ibu Nanny, S.Pd selaku guru ekonomi di SMA 

Darussalam Medan yang telah banyak membantu dan menyediakan waktu 

luangnya untuk penulis selama penelitian, serta Staf Tata Usaha, para guru dan 

pegawai SMA Darussalam yang telah membantu penulis dalam penelitian.

8. Teristimewa kepada kedua orang tua saya tercinta Ayahanda Abdul Hamid dan 

Ibunda Nuraini, atas pengorbanan baik materil dan moril serta Do’a kepada 

penulis. Terimakasih kepada keluarga besar penulis yang selalu mendukung 

penulis, kepada abang dan adik tersayang Muhklis Devi Harianto dan Aswin 

Hendriawan 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. Teristimewa kepada Ceknong, Om Hendra, Atok dan Adek Daffa,atas 

pengorbanan baik materil dan moril serta Do’a kepada penulis yang senantiasa 

menjaga dan menyayangi penulis seperti anak kandung sendiri .

10. Terimakasih kepada teman-teman A-Reguler Pendidikan Ekonomi 2013 yang 

telah berbagi cerita, ilmu dan motivasi selama perkuliahan. Terkhusus sekaligus 

teman PPLT SMP Darussalam Elvi sahriah, Dini Wahyuni Nst, Desi Ratna 

Sari,Fahrurrozi dan Irfandi. Semoga tetap kompak dan menjaga silaturahim 

meskipun perkuliahan telah selesai.

11. Kepada sahabat yang ada di kala susah dan senang Fatimah Azzahra, Siti 

Mukarromah, Aan Gustiawan, Elvi Sahriah, Devita Sari, Dedi Riandi Pasaribu 

dan Dinda Ayu Faradillah terimakasih karena selalu memberi motivasi dan tawa 

di setiap harinya.

12. Terimakasih kepada Rian Jura Arrazi, yang selalu ada saat suka dan duka dalam 

menyelesaikan skripsi ini. terimakasih karena sudah banyak memberikan 

motivasi, dukungan dan saran.

Semoga segala kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat limpahan 

balasan dari Allah SWT. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih dan semoga 

skripsi ini bermanfaat bagi peneliti dan pembaca. 
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