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PERNYATAAN 

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Hubungan Antara 

Kompetensi Guru Dengan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Sejarah Di 

SMA Negeri Kota Bandung“ ini adalah sepenuhnya hasil karya saya sendiri. Tidak 

ada bagian di dalamnya plagiat dari hasil karya orang lain. Saya tidak melakukan 

penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika 

keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap 

menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian 

ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya, atau ada 

klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.  
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat, karunia, dan pertolongan-Nya, sehingga penulis  dapat menyelesaikan 

skripsi ini tepat pada waktunya. Salawat dan salam selalu tercurah kepada 

Rasulullah SAW, keluarga, sahabat.  

Skripsi yang be rjudul “Hubungan Antara Kompetensi Guru Dengan Hasil 

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Sejarah Di SMA Negeri Kota Bandung“ ini 

disusun sebagai salah satu syarat kelulusan penulis untuk memperoleh gelar sarjana 

pendidikan pada Departemen Pendidikan Sejarah.  

Penulis menyadar bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari 

sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan 

untuk kemajuan yang lebih baik.  
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“Wahai orang-orang yang beriman! 

Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman 

setia(mu); mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di 

antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya 

dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk 

kepada orang-orang yang zalim“ 

Q.S. Al-Ma‘idah : 51 



KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmaanirrahiim 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Puji syukur kehadirat illahi robbi yang telah memberikan rahmat serta 

nikmatnya kepada kita semua. Berkat rahmat dan nikmatnya lah penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini pada waktunya. Selalu tercurah kepada junjungan nabi 

Muhammad saw, yang telah menjadi panutan serta teladan bagi ummat di muka 

bumi.  

Skripsi yang berjudul “Hubungan Antara Kompetensi Guru Dengan Hasil 

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Sejarah di SMA Negeri Kota Bandung“ ini 

dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang Sarjana 

Pendidikan di Departemen Pendidikan Sejarah, Fakultas Pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Adapun isi keseluruhan 

skripsi ini mencakup lima bab, yaitu BAB I Pendahuluan, BAB II Kajian Pustaka, 

BAB III Metode Penelitian, BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasannya, dan 

BAB V Kesimpulan dan Rekomendasi.  

Penulis menyadari segala kekurangan yang terdapat di dalam diri, khususnya 

dalam skripsi ini. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan 

demi kemajuan ilmu dan pendidikan di Indonesia.  

Wassalamu’alaikum Wr.Wb 
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