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KATA PENGANTAR 

 Bismillahirrahmanirrahim, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah 

SWT yang telah melimpahkan nikmat, karunia serta perlindungan-Nya dalam setiap 

langkah dan proses penyusunan skrisi yang berjudul “Pengaruh Efikasi Diri dan 

Pergaulan Teman Sebaya Terhadap Prestasi Belajar Pada Mata Pelajaran 

Ekonomi Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 9 Medan Tahun Ajaran 2019/2020”. 

 Penulis skripsi ini bermaksud untuk memenuhi sebagian persyaratan 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Ekonomi, 

Jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan.  
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sangat mengharapkan kritikan dan saran pemikiran yang membangun dari semua pihak 

guna perbaikan proposal penelitian ini. Namun berkat bantuan Allah SWT dan bantuan 

dari semua pihak serta dengan usaha yang maksimal sesuai kemampuan penulis, 

akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Atas bantuan tersebut, pada 

kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Bapak Dr. Syamsul Gultom, S.KM. M.Kes. selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan. 

2. Bapak Prof. Indra Maipita, M.Si, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 
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Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

4. Bapak Drs. Azizul Kolis S.E., M.Si., CMA., CSRS selaku Wakil Dekan II 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

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

Universitas Negeri Medan. 
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6. Bapak Dr. Dede Ruslan, M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Universitas 

Negeri Medan. 

7. Bapak Dr. Khairuddin Ependi Tambunan, S.Sos., M.Si selaku Ketua Prodi 

Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

8. Bapak Dr. Saidun Hutasuhut, M.Si., selaku dosen pembimbing skripsi saya 

yang telah banyak memberikan bimbingan dan saran-saran serta motivasi 

kepada penulis sejak awal melakukan penelitian skripsi sampai selesainya 

skripsi ini. Semoga beliau selalu di berikan kesehatan dan rejeki yang banyak  

9. Bapak Tauada Silalahi, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah 

banyak membimbing dan membantu penulis selama perkuliahan.  

10. Bapak Riko Marbun, S.Pd, M.Si sekalu Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Medan 

yang telah memberi izin dan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan 

penelitian. Dan Wakasek, Guru, Staff TU, serta Siswa/ i kelas XI IPS  yang 

turut membantu dalam memperlancar urusan penyelesaian skripsi. 

11. Terimakasih kepada orang tuaku yang sangat kusayangi, Bapak Wirman dan 

Ibu Jumiati yang selalu setia memberikan dukungan dan perhatian dalam 

bentuk materil maupun non materil. Terimakasih atas segala usaha dan kerja 

keras ayah dan mamak selama ini yang selalu mendidik dan membesarkan saya 

dengan penuh kasih sayang dan penuh kesabaran yang luar biasa, tanpa kalian 

saya tidak akan bisa menjadi apa-apa, saya sangat menyayangi kalian.  

12. Teristimewa kepada nenek, kakak serta saudara yang sangat penulis cintai dan 

sayangi nenek Barensyah, kakak Rina Anggraini serta Saudara Umi Juriah, 

Terimakasih untuk semua motivasi, doa serta dukungan yang tidak ada 

habisnya bagi penulis, dukungan dalam bentuk materil maupun non materil 

yang membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

13. Terimakasih kepada teman-teman SMA yang telah memberikan ku motivasi, 

doa, segala canda tawa membuat penulis kembali bersemangat dalam 

menyelesaikan penulisan skripsi ini.  
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14. Terimakasih kepada sahabatku Niga Virgonia, Nidia Maharani, Monika Sari, 

Nisa Fadhillah yang telah memberikan ku motivasi, mendengarkan keluh kesah 

disaat galau ataupun ada masalah, doa serta segala canda tawa, memberikan 

masukan saat melakukan kesalahan, memberikan waktu luang untuk berjalan-

jalan bersama sehingga penulis kembali bersemangat dalam menyelesaikan 

penulisan skripsi ini. 

15. Kepada teman-teman Mahasiswa, khususnya Program studi Pendidikan 

Ekonomi 2016 kelas B Reguler yang selama ini menjadi keluarga dan rekan 

seperjuangan KKNI selama 4 tahun, semoga kelak saat kita sukses kita bisa 

reuni kembali dan menjadi orang besar dan bisa menjadi generasi pelurus 

bangsa Indonesia. 

16. Kepada teman-teman Magang 3 dan KKN terimakasih atas pengalaman dan 

kerjasama yang kita telah lakukan selama proses kegiatan magang maupun 

KKN. 

17. Pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis 

sebutkan satu persatu.  

 Atas segala bantuan mereka, penulis tidak dapat membalasnya selain doa 

semoga Tuhan memberikan Berkat-Nya kepada kita semua. Penulis berharap kiranya 

skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi penulis maupun pembaca dalam usaha 

peningkatan mutu pendidikan dimasa yang akan datang amin. 

 

        Medan, 15 Juli 2020 
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        Raysa Rejeki 
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