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Terlebih dahulu penulis mengucapkan puji dan syukur kehadirat 

Allah SWT dan kepada ibu dan ayah saya, yang paling berjasa dalam 

segala hal sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis yakin dan percaya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan 

juga masih memiliki kekurangan. Oleh sebab itu, dengan segala 

kerendahan hati penulis mengharapkan dan menerima kritikan-kritikan 

yang sehat demi kesempurnaan dari skripsi ini. 

Dalam menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Parenting 

Management dan Kompetensi Guru Terhadap Prestasi Anak Pada SD 

Negeri 105277 Hamparan Perak-Deli Serdang”, ini mulai dari awal 

sampai akhir, penulis telah banyak menerima bimbingan dari para dosen 

dan dukungan dari teman-teman. Dalam kesempatan ini penulis 

mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Bapak H. Kusbianto, SH, M. Hum, selaku Rektor Universitas 

Dharmawangsa Medan. 

2. Bapak Sahnan Rangkuti, SE, MAP, selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharmawangsa Medan. 

3. Bapak Syamsurizal, SE, MM selaku Wakil Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharmawangsa. 
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4. Bapak M. Amri Nasution, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan 

Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Dharmawangsa. 

5. Bapak T. Syahril Daoed, SE, MM selaku Dosen Pembimbing I 

yang telah memberikan bimbingan dan saran serta semangat 

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

6. Ibu Alfirah, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah 

banyak memberikan bimbingan yang berguna selama 

penyusunan skripsi. 

7. Seluruh dosen dan staff pengajar serta seluruh pegawai 

Universitas Dharmawangsa yang telah membimbing dan 

membantu penulis selama mengikuti perkuliahan. 

8. SD Negeri 105277 Hamparan Perak-Deli Serdang,  yang telah 

memberikan izin dan penyediaan data yang diperlukan selama 

penyusunan skripsi. 

9. Ibunda tercinta Purnawati dan ayahanda  tersayang Nasib 

Susilo yang telah banyak memberikan dukungan, do’a dan 

bantuan baik berupa moril maupun materil, sehingga skripsi ini 

terselesaikan. 

10. Abangda tersayang Handika, SE yang selalu membantu dan 

memberikan dukungan agar skripsi ini cepat terselesaikan. 
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11. Kepada teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu 

persatu yang banyak memberikan bantuannya kepada saya 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Medan, Oktober 2019 
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