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KATA PENGANTAR 

 Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang 

telah mencurahkan berkat dan hikmat kebijaksanaan kepada penulis sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Persepsi Siswa 

Tentang Kompetensi Pedagogik Guru dan Kompetensi Profesional Guru 

Terhadap Prestasi Belajar Ekonomi Siswa Kelas X IIS di SMA Panca Budi 

Medan T.P 2017/2018”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus 

dipenuhi memperoleh gelar sarjana pendidikan bagi mahasiswa jenjang S-1 

Jurusan Pendidikan Ekonomi Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata 

sempurna. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati penulis menghadarapkan 

kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang berkenan demi 

penyempurnaan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak 

lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan 

segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

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 sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang 

telah banyak memberikan bimbingan, arahan, bantuan dan waktu kepada 

penulis sejak awal sampai selesainya skripsi ini.  
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3. Bapak Dr. H. Arwansyah, M.Si, selaku Ketua Jurusan Pendidikan 

Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

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

Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan sekaligus Dosen 

Penguji saya yang telah memberikan saran dan arahan sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini.  

5. Bapak M. Bukhori Dalimunthe, S.Pd.,M.Si, selaku Dosen Pembimbing 

Akademik yang telah membimbing dan mendidik selama mengikuti 

pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

6. Bapak Drs. Thamrin, M.Si, selaku Dosen Penguji yang telah memberikan 

saran dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

7. Ibu Ivo Selvia Agusti, SE.,M.Si, selaku Dosen Penguji yang telah 

memberikan saran dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. 

8. Para dosen dan pegawai yang ada di Fakultas Ekonomi, khususnya Dosen 

Program Studi Pendidikan Ekonomi atas segala ilmu dan bantuan yang 

telah diberikan kepada penulis. 

9. Bapak Sugangsar, S.Si (Kepala SMA Panca Budi Medan). Ibu Yuliza, S.E 

(Guru Mata Pelajaran Ekonomi) serta siswa-siswi terkhusus kelas X IIS 1 

dan X IIS 2 yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

10. Teristimewa saya sampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-

besarnya kepada orangtua tercinta, Bapakku tercinta Mahmuddin Marbun 

dan Ibuku tercinta Riamina Simbolon yang telah membesarkan, mendidik, 
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mengajar, membimbing, memberikan dorongan/semangat dan doa yang 

tiada henti-hentinya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi sampai 

penyelesaian skripsi ini. Terimakasih Pak, Mak, biarlah Tuhan Yesus yang 

membalas semua yang telah Bapak dan Mamak berikan dalam hidupku.  

11. Teristimewa untuk kakak ku Jemsi Finaria Marbun, kakak yang luarbiasa 

bagiku. Perjuangan Kak Vin membantu Bapak dan Mamak yang tidak 

pernah kenal kata lelah, memperjuangkan, menyekolahkan kami adik-

adikmu, yang selalu memberikan motivasi, semangat/dukungan dan selalu 

mengajariku. Sampai kapanpun aku bangga pada mu kak, kakak yang 

sangat baik, sangat pintar, dan bijaksana. Buat Abangku Jansen Maricon 

Marbun, kakak Eremika Andayani Marbun dan Elly Shanty Marbun 

terimakasih atas segala doa, kasih sayang, motivasi, perhatian, dan 

dukungan moril dan material yang senantiasa diberikan dengan tulis dan 

penuh sayang kepada penulis sehingga penulis tetap semangat dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

12. Buat sahabat LDR-ku, Allisa Rahmatunnisa dan Dhea Nada Nadine, 

walaupun kita berjauhan (aku disini dan kalian disana) dan mempunyai 

kesibukan masing-masing, tetapi kalian tidak pernah absen dalam 

memberikan semangat dan doa untukku, yang selalu ada disaat aku 

membutuhkan kalian, yang selalu bersedia mendengarkan keluhanku dan 

berbagai ceritaku. Terimakasih banyak Cha, Deee, kalian sahabat terbaik. 

13. Buat sahabat tergokilku di masa SMA, Andri Riski, Ahmad Fata, dan 

Rizki Mawan dan buat adikku Kristin Situmeang dan Putri Purba, yang 
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telah memberikan semangat dan motivasi serta hiburan dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

14. Spesial kepada S.In.G (Agnes Lolyta Tambunan dan Esti Julianita 

Ginting) yang menjadi sahabat melewati suka dan duka di bangku 

perkuliahan, yang sama-sama berjuang dalam mencapai gelar sarjana, 

yang selalu setia disaat aku membutuhkan kalian, yang selalu sedia 

mendengarkan pengaduanku, yang selalu jujur dalam segala hal, yang 

selalu memberikan motivasi, doa, semangat juang, dan hiburan kepadaku. 

Terimakasih buat cerita kita selama ini dan persahabatan yang indah dan 

selalu terkenang.  

15. Buat teman yang spesial dari semester I sampai semester 8 Reny Ginting, 

Wilantika Sembiring, Reka Hutapea dan M. Ulul Anbiya terimakasih buat 
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selama ini. 
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Simarmata, Monika Pakpahan, Eva Sidabutar, Rio Pasaribu, Ruthsi 
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motivasi kepada saya salam penyelesaian skripsi ini. 

17. Buat teman-teman se PS Sophia Hutagalung, Mona Ambarita yang telah 

memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini. 

18. Teman-teman kelas Ekstensi Pendeko 014, terimakasih buat semua 

kebersamaan yang kita jalani bersama-sama berjuang untuk bisa sampai 

titik akhir ini, dalam susah maupun senang. Sukses kawan-kawan. 
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Dan akhir kata penulis mengucapkan terimakasih atas semua dukungan 

dan bantuan dari berbagai pihak, penulis berharap semoga skripsi ini dapat 

berguna dan bermanfaat bagi para pembaca. Terimakasih. 
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