
i 

 

KATA PENGANTAR 

Alhamdulilah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 

atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul Pengaruh Efikasi Diri Dan Kegiatan Ekstrakurikuler Terhadap Prestasi 

Belajar IPS siswa/I kelas VIII SMP Negeri 2 Bandar Khalipah T.A 2016/2017.. 

Selanjutnya, tidak lupa shalawat beriring salam penulis berikan kepada junjungan 

kita Nabi besar Muhammad SAW. Adapun skripsi ini disusun untuk memenuhi 

sebagai syarat memperoleh gelar sarjana pendidikan. 

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan rintangan serta 

kesulitan-kesulitan. Namun berkat bidari 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 degan tulus hati penulis sampaikan terima kasih kepada seluruh 

pihak yang membantu dalam menyelsaikan skripsi ini, antara lain : 

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 Dr. Eko Wahyu Nugrahadi, M.Si. Selaku Wakil Dekan I 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

4. Bapak Dr. H. Arwansyah, M.Si selaku Ketua Jurusa Pendidikan 

Ekonomi. 
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5. Bapak Dr. Dede Ruslan, M.Si. selaku Ketua Program Studi 

Pendidikan Ekonomi, Sekaligus sebagai  Sekretaris Jurusan 

Pendidikan Ekonomi. 

6. Ibu Noni Rozaini, S.Pi, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi 

yang telah memberikan bimbingan, pengetahuan, dan saran kepada 

penulis sejak awal permohonan judul skripsi sampai dengan 

selesainya skripsi ini. 

7. Bapak Prof. Indra Maipita, M.Si, Ph.D. selaku Dosen Pembimbing 

Akademik yang telah memberikan bimbingan dalam proses 

akademik sejak awal semester hingga akhir semester. 

8. Bapak/Ibu Dosen Pendidikan Ekonomi beserta para staff 

kepegawaian. 

9. Bapak Pantas Sibarani, M.Pd, M.M, selaku Kepala Sekolah SMP 

Negeri 2 Bandar Khalipah, Ibu Aslina Sitinjak S.Pd selaku Guru 

Mata Pelajaran IPS SMP Negeri 2 Bandar Khalipah yang telah 

banyak membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian ini, serta 

bapak/ibu guru dan staf pegawai, seluruh siswa kelas VIII SMP 

Negeri 2 Bandar Khalipah yang turut membantu 

terlaksananyapenelitian yang dilakukan penulis.  

10. Yang terbaik yang saya miliki, Kedua orang tua saya tercinta yaitu 

Ayahanda Zulkifli  dan Ibunda Asmah yang tiada lelah 

memperjuangkan, memberikan yang terbaik, memotivasi, 
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menasehati. terima kasih tak terhingga untuk segala doa, cinta, dan 

kasih yang senantiasa mengiringi langkah penulis.   

11. Teristimewa dan Terkasih yaitu  kakak saya Tia Sri Rezeki dan adik 

saya Muhammad Nanda Saheb Ali yang senantiasa mengalah, 

memberikan dukungan, semangat, doa dan hal-hal terbaik lainnya. 

12. Teristimewa Riza Hariati Siregar, teman seperjuangan, sahabat rasa 

saudara. kurangi mengeluh dan perbanyak usaha, semoga segera 

menyusul. 

13. Teristimewa Amny Sarah Barus, Gratia C Sitorus, Juniliani 

Simbolon  tempat berbagi cerita, yang selalu membantu, 

menyemangati dan memotivasi  penulis, Kalian terbaik guys. 

14. Teristimewa teman-teman tempat bertanya, bercanda, bertukar 

pikiran  dan saling membantu, menyemangati yaitu Imelda Gea, 

Grace P Hutabarat, Juli Syahfitri, Intan Sabrina Nur, Gebby Vanesa, 

Elisabeth Sihite, Artanti Sihombing, Indah Simatupang, Ade Triya 

Amanda.  

15. Teristimewa untuk Ayu Sri Rezeki, Artha Purba, Marintan. Teman 

sepermainan yang selalu menyenangkan. 

16. Teristimewa Untuk teman-teman A Ekstensi Pendidikan Ekonomi 

2013 (Harimau, belatung’s dan kaum netral) yang selama kurang 

lebih empat tahun bersama menimba ilmu, pengalaman dan 

menghadirkan kenangan-kenangan indah selama kuliah. 
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17. Teristimewa untuk teman kos dan teman sepermainan Fauziah 

Hannum Siregar dan Vina Syahfitri. 

18. Teristimewa untuk seseorang yang sulit disebutkan tapi lancar di 

doakan. Semoga yang terbaik selalu menyertai. 

19. 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 membangun dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini. 

Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua  

pihak, khususnya penulis sendiri serta para pembaca sekalian dan semoga Allah 

SWT senantiasa melimpahkan  rahmat dan berkahnya kepada semua pihak         

yang membantu penyelesaian skripsi ini. 

        Medan,  Februari  2018 

        Penulis 

         

   

Fuja Sakila 
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