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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirahmanirrahim, puji syukur saya ucapkan atas kehadirat Allah 

SWT, karenaNya saya masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat 

melakukan penelitian dan menyelesaikan skripsi ini. 

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Motivasi Belajar Siswa dan 

Kompetensi Profesional Guru terhadap Prestasi Belajar Siswa pada Mata 

Pelajaran Ekonomi di SMA Negeri 2 Medan” disusun dalam rangka untuk 

memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 

jenjang S1 pada Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Pendidikan 

Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak ada akan 

mendapatkan hasil yang baik tanpa adanya doa, bimbingan, bantunan serta 

dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan berharga ini 

penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang diantaranya 

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 

3. Bapak Dr. Eko Wahyu Nugrahadi, M.Si, selaku Pembantu Dekan I Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Medan.  

4. Bapak Drs. La Ane, M.Si, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 



 

 

ii 

 

5. Bapak Drs. Johnson, M.Si, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan, serta selaku dosen pembanding I saya. Terima 

kasih atas ilmu yang telah bapak berikan kepada saya baik dalam bimbingan 

dan selama perkuliahan. 

6. Bapak Dr. Arwansyah, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan sekaligus 

dosen pembimbing lapangan serta pembimbing skripsi saya yang telah 

membimbing saya untuk dapat menyelesaikan skripsi saya dengan baik. 

Terima kasih untuk semua nasihat dan motivasi yang bapak berikan kepada 

saya. Semoga ilmu yang bapak berikan menjadi amal jariyah untuk bapak.  

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

Universitas Negeri Medan. 

8. Bapak Charles Fransiscus Ambarita S.Pd., M.Si, selaku Dosen Pembanding II 

saya. Terima kasih untuk ilmu yang telah bapak berikan baik dalam 

bimbingan dan juga selama perkuliahan.  

9. Bapak Muhammad Bukhori Dalimunthe, S.Pd., M.Si, selaku Dosen 

Pembanding IIII saya. Terima kasih untuk ilmu yang telah bapak berikan baik 

dalam bimbingan dan juga selama perkuliahan,  

10. Seluruh Dosen yang pernah masuk perkuliahan dan memberikan ilmunya 

kepada saya. Ilmu dari bapak/ibu sangatlah berharga untuk masa depan saya. 

11. Seluruh staff dan pegawai yang termasuk dalam sistem Universitas Negeri 

Medan, terutama di Fakultas Ekonomi, baik yang di Prodi Pendidikan 

Ekonomi, Perpustakaan Fakultas Ekonomi, Tata Usaha FE dan ibu – ibu CS. 

12. Bapak Drs. Buang Agus S., selaku Plt. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Medan. 
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13. Seluruh staff, pegawai dan guru-guru yang telah membantu menyelesaikan 

penelitian saya di SMA Negeri 2 Medan terutama kepada guru bidang studi 

ekonomi yaitu Ibu Nur Cholila dan Ibu Seriani.  

14. Seluruh keluarga saya yang telah memberikan motivasi, dukungan dan 

terutama untuk mama saya yaitu Husnaini S.E., M.M yang selalu setia 

menemani dan mendengarkan keluh kesah saya serta selalu menjaga 

kesehatan saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dalam keadaan sehat 

walafiat. Dan untuk adik-adik saya yaitu Mutiara Baitina dan Faathir 

Muhammad yang sudah memberikan kasih saya mereka kepada saya. 

15. Terima kasih untuk Yuda Baskara karena telah memberikan dukungan, 

motivasi dan doa serta mendengarkan setiap cerita dan keluh kesah saya 

16. Sahabat-sahabat saya yang telah menemani saya mengerjakan skripsi yaitu 

Ruthsi, Hilda, Azizah, Dwi Dina, Fatimah. Terima kasih karena kalian sangat 

membantu dalam memperbaiki mood saya dalam mengerjakan skripsi ini. 

17. Teman-teman kelas A Ekstensi yang telah menemani saya semasa 

perkuliahan, berbagai kisah di dalam kelas tidak akan saya lupakan. 

18. Teman-teman selama PPL yaitu Monica, Citra, Agatha, Aulia, Monika dan 

terutama teman yang paling pengertian yaitu Cindy Octa. 

19. Teman yang selalu mendoakan dan menanyakan saya kapan siding yaitu Mita 

Sholehati. Terimakasih yaa akhirnya skripsi ini selesai, semoga kamu 

menyusul. 
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20. Teman-teman yang merupakan anak bimbingan pak Arwansyah yang 

memberikan saya informasi mengenai perkembangan skripsi dan membantu 

dukungan agar segera menyelesaikan skripsi ini. 

21. Teman yang sama dalam melakukan penelitian yaitu Butet. Terima kasih atas 

kerja samanya selama penelitian. 

Semoga segala kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat limpahan 

rahmat dan balasan dari Allah SWT. Akhir kata penulis mengucapkan terima 

kasih dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti lain dan pembaca. 

 

 

Medan, 17 Juli 2018 

      Penulis 

 

 

 

      Miftah Asrina 

      NIM. 7143341045 

 

 

 

 

 

 

 


