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                         PERSEMBAHANKU  

Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh 
kesayangan dan ucapkanlah, “Wahai Tuhan-ku,kasihilah mereka keduanya, 
sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil”. (Q.S. Al-Isra 

ayat 24’) 
 

Ya Allah…….sepercik ilmu telah Engkau karuniakan kepadaku, hanya puji 
syukurlah yang dapat hamba persembahkan kepadaMU, hamba hanya 
mengetahui sebagian kecil ilmu yang ada padaMU. 
 

Ayah, Ibu….. 
Dengan do’amu aku melangkah, dengan restumu aku perjuangkan 

amanahmu, do’amu adalah kekuatan untukku, restumu adalah 
perjuanganku, guratan kasih sayangmu membalut jiwaku, engkau 

tanamkan harapan 
biar tak hambar jejak langkahku 

Dengan seikat pengorbanan engkau barengi aku 
 

Ayah, Ibu….. 
Mutiara kecilmu kini telah tumbuh,tuk wujudkan harapan, do’a akan setiap 

langkahku tuk mencari sebuah kebahagian, dengan sejuta harapan yang 
engkau titipkan padaku sehingga aku dapat mempersembahkan 

Skripsi ini sebagai penghapus keringat yang kuharapkan dapat menjadi 
kebanggaan 

 
Kupersembahkan keberhasilan ini untuk kedua orang tuaku 
Yang dengan curahan air mata dan keringat dipertaruhkan 

Untukku anak tercintanya. 
Lantunan do’aku kutujukan untuknya 

Dengan kerja kerasnya menjadikanku seorang sarjana 
 

 
 

Ayahanda, Ibunda….. 
Terima Kasih 

 
Wassalam 

(Wahyu Syahputra) 
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KATA PENGANTAR 

 Segala puji syukur penulis panjatkan khadirat ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Esa, 

dengan segala Anugrah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana 

Pendidikan pada Jurusan Pendidikan Ekonomi Program Studi Pendidikan Tataniaga, Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

 Adapun judul skripsi ini adalah hubungan motivasi belajar dan disiplin belajar dengan 

prestasi belajar siswa kelas XI SMK Seri Langkat Tanjung Pura Tahun Ajaran 2011/2012. 

 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh 

sebab itu melalui kesempatan ini penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 

membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. 

 Penghargaan yang setinggi-tingginya penulis persembahkan untuk kedua orang tua 

penulis tercinta, Ayahanda M.Yasin dan Ibunda Lasmini yang telah memberikan kasih 

sayang, dukungan moril maupun materil dan motivasi yang begitu ikhlas dan tiada henti-

hentinya sehingga tercapai cita-cita penulis, kiranya ALLAH SWT membalas pengorbanan 

dan jasa-jasa orang tua penulis. 

 Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menemukan hambatan. Namun karena 

dukungan dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikannya. Dengan penuh 

ikhlas dan kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Si selaku Rektor Universitas Negeri Medan. 

2. Bapak Drs. Kustoro Budiarta, ME selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Medan. 

3. Bapak Drs. H. Thamrin, M.Si selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 

4. Bapak Dr. Arwansyah, M.Si selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas 

Negeri Medan. 
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5. Bapak Drs. Jhonson, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas 

Negeri Medan. 

6. Bapak Dr. M. Fitri Rahmadana, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Tata Niaga Universitas Negeri Medan. 

7. Bapak Drs. H. M. Fachry Nasution, M.Pd, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi 

penulis yang bermurah hati dan telah memberikan waktu, bimbingan arahan dan 

masukan kepada penulis, serta melakukan koreksi terhadap isi skripsi ini untuk 

perbaikan sewaktu penyusunan, hingga ini dapat penulis selesaikan. 

8. Bapak Drs. H. Thamrin, M.Si, Bapak Dr. Arwansyah, M.Si, Bapak Dr. M. Fitri 

Rahmadana, SE, M.Si selaku dosen penguji skripsi penulis yang telah memberikan 

arahan dan masukan kepada penulis untuk kesempurnaan skripsi yang disusun 

penulis. 

9. Bapak Drs. Padimun Siahaan selaku dosen pembimbing akademik yang telah banyak 

membimbing penulis selama perkuliahan. 

10. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Tata Niaga yang telah banyak 

memberikan bimbingan dan pengetahuan kepada penulis selama mengikuti 

perkuliahan, serta para staf pegawai di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

11. Bapak Aswandi. HN. Nasution, S.Pd Selaku A.n Kepala SMK Seri Langkat Tanjung 

Pura, Waka Bidang Edukatif/Kurikulum dan Bapak/Ibu guru serta staf pegawai yang 

telah banyak memberikan bantuan selama penulis melakukan penelitian. 

12. Buat adik penulis tersayang (Fitriana dan Erfiana Harahap) yang telah banyak 

memberikan dukungan dan doa bagi penulis. 

13. Teman-teman seperjuangan TTN 2008 terima kasih buat kebersamaan dan 

kekompakan yang terjalin selama ini. 
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14. Teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Semoga 

ALLAH SWT  Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang melimpahkan Karunia-Nya 

kepada semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini. 

 

 

       Medan,   Juni 2012 

       Penulis, 

 

 

       Wahyu Syahputra 

       NIM 708310170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




