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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim 

 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala, yang 

telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Manajemen Waktu Dan Media 

Sosial Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi 

Stambuk 2015  Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan”. 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar sarjana pendidikan di Jurusan Ekonomi, Program Studi Pendidikan 

Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan.  

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna baik 

dari segi isi maupun tata bahasanya, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan 

masukan dari berbagai pihak berupa kritik maupun saran yang bersifat 

membangun demi menyempurnakan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin 

mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam 

menyelesaikan skripsi ini, antara lain : 
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4. Bapak Dr. Arwansyah, M. Si, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

5. Bapak Dr. Dede Ruslan, M.Si, selaku ketua program studi Pendidikan 

Ekonomi sekaligus dosen pembimbing akademik yang telah banyak 

memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama penulis 

menjalankan sampai menyelesaikan studi. 

6. Bapak Dr.Muhammad Yusuf, M. Si selaku dosen pembimbing skripsi yang 

telah banyak meluangkan waktu, tenaga, pikiran, bimbingan, kritik dan saran 

kepada penulis selama penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. 

7. Bapak/Ibu dosen dan staff di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Medan, khususnya Jurusan Ekonomi  Prodi Pendidikan Ekonomi yang 

telah banyak membantu kami untuk dapat melaksanakan proses dalam studi. 

8. Teristimewa dan penuh rasa hormat penulis menyampaikan banyak rasa 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda tercinta Mujiono (Alm)  

dan Ibunda Boirah atas pengorbanannya baik dari segi moril, materi dan  

untaian do’anya serta kasih sayangnya yang tak terhingga kepada penulis 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

9. Penyemangat dan panutan penulis Abang dan kakak tercinta  Rai Roja, Jiwa 

Emi, S.Pd beserta suaminya Afdillah Hamdi Sitorus yang selalu memberikan 

do’a dan dukungan kepada penulis.. 

10. Kepada sahabat dan teman-teman seperjuanganku, Nursalimah Nasution, 

Radia Akmal, Romauli Hutabarat, dan Taufik Hidayat terima kasih telah 

menjadi sahabat terbaik dan menjadi teman seperjuangan yang selalu 
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membantu, memotivasi satu sama lain dalam melalui hari-hari perkuliahan 

penulis selama ini. Kalian sahabat paling lucu, unik, super keren, dan luar 

biasa. Tak telupakan. 

11. Teristimewa seluruh keluarga besar A Reguler Pendidikan Ekonomi 2014  

yang sangat luar biasa dan tidak akan terlupakan, terima kasih buat dukungan 

dan doanya kepada penulis semoga kerjasama dan persahabatan yang kita jalin 

selama ini dapat terus terjaga dengan baik. 

12. Terimakasih kepada rekan-rekan seperjuangan satu dosen PS, Nursalimah 

Nasution, Butet Nataria. Cut Yanti Safrina,  dan  Hendra Johan Cipta 

Sihombing yang telah memberikan semangat, motivasi, hiburan, dan bantuan 

dalam usaha menyelesaikan skripsi ini. Kalian super keren. 

13. Kepada teman-teman kos Jl Tuasan gg Aman no 4 Reny, Lili, Adjeng dan 

Putri terimakasih atas bantuan dan dukuangannya selama ini.  

14. Terimakasih kepada teman-teman PPLT SMA Swasta Al-Washliyah 1 Medan 

Tahun 2017 yang telah memberikan motivasi dan semangatnya. 

15. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam 

penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu. 

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita 

semua dan menjadi bahan masukan perbandingan bagi dunia pendidikan. 
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