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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahirabbil Alamiin. Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang 

telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul “Pengaruh Sosial Media dan Kualitas Perpustakaan terhadap 

Prestasi Belajar Ekonomi Siswa Kelas X IPS SMA Negeri 7 Medan Tahun Ajaran 

2016/2017” Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S1) di Jurusan Pendidikan Ekonomi, 

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan. 

Selama penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada banyak 

dukungan berupa motivasi, saran, masukan, dorongan, pertolongan, dan usaha 

yang tidak ternilai yang penulis terima dari berbagai pihak yang membantu hingga 

penulisan skripsi ini selesai. Oleh karena itu, dengan sepenuh hati penulis ingin 

mengucapkan terima kasih kepada: 

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

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

Negeri Medan. 

3. Dr. Eko Wahyu Nugrahadi, M.Si selaku wakil dekan bidang akademik 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

4. Dr. H. Arwansyah, M.Si selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Medan, Sekaligus Dosen Pembimbing Akademik saya  yang telah 

memberikan arahan akademik kepada penulis selama masa perkuliahan. 

5. Dr. Dede Ruslan, M.Si selaku sekretaris jurusan Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Medan. 
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6. Drs. La Hanu, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang begitu luar biasa 

telah banyak memberikan waktu, tenaga, bimbingan, arahan, dan motivasi 

dalam penyusunan skripsi ini.. 

7. Bapak dan Ibu Dosen Penguji saya (Dr. Muhammad Yusuf, M.Si, Dr. Dede 

Ruslan, M.Si, dan Ivo Selvia Agustin, SE, M.Si). 

8. Seluruh Dosen dan Staf Pegawai yang telah membantu penulis selama kuliah 

di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

9. Kepala SMA Negeri 7 Medan dan guru-guru SMA Negeri 7 Medan, Staf 

Pegawai, dan Tata Usaha serta kepada seluruh siswa-siswi SMA Negeri 7 

Medan khususnya anak kelas X IPS yang telah mengizinkan penulis dan 

membantu penulis mulai dari observasi hingga penelitian. 

10. Spesial dan teristimewa  untuk orang tua yang saya sayangi Masdalina 

Harahap yang memberikan dukungan doa, moral, maupun materi selama saya 

sekolah terutama dalam pengerjaan tugas akhir dan pelajaran hidup kalian 

menginspirasiku untuk tetap bertahan. 

11. Terima kasih kepada adik kandung saya Jamrud Khatulistiwa karena selalu 

ada dan memberikan motivasi untuk berjuang menyelesaikan skripsi ini. 

12. Terima kasih spesial dan teristimewa kepada Sri Wahyuni, S.Pd yang selalu 

ada dan membantu, memberikan saran terbaik, dukungan, doa, moril maupun 

materil. 

13. Buat teman satu dosen pembimbing skripsi saya Tioma Sihite dan Maulidini 

Manurung yang sama-sama berjuang dalam bimbingan pengerjaan dan 

revisian skripsi. 
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14. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabatku Andri Fahrizal Siregar, Rizky Adi 

Nugroho, dan Ilham Fuad yang selalu memberikan semangat selama 

penyusunan skripsi ini meskipun berbeda Universitas. 

15. Teman-teman Pendidikan Ekonomi kelas C Reguler 2013 yang selalu 

bersama-sama dan menemani selama 4 tahun masa perkuliahan ini. 

16. Semua pihak yang terkait yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

Penulis telah berusaha melakukan yang terbaik dalam penulisan skripsi 

ini, namun tidak tertutup kemungkinan bahwa di dalam skripsi ini masih terdapat 

kekurangan. Keterbatasan dalam memperoleh sumber data sehingga banyak 

kesamaan refrensi dengan yang lainnya mohon dimaklumi. Oleh sebab itu, kritik 

dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan. Penulis berharap 

hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat. 
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