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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala 

kuasa atas segala kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul “Pengaruh Pendidikan Karakter Terhadap Prestasi 

Belajar Ekonomi Siswa Kelas X SMA Budi Murni 3 Medan Tahun 

Pembelajaran 2012/2013” . 

 Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Pendidikan bagi mahasiswa program studi Pendidikan Tata Niaga, jurusan 

Pendidikan Ekonomi (FE) Universitas Negeri Medan. 

 Untuk menyelesaikan skripsi ini penulis telah berusaha, baik dengan tenaga 

maupun pikiran namun karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan, dan 

pengalaman penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Oleh 

karena itu dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran 

yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. 

 Dalam penulisan ini, penulis menyadari tidak terlepas dari berbagai 

kesulitan-kesulitan dalam menyelesaikannya. Namun berkat bantuan Allah Yang 

Maha Pengasih dan bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat 

diselesaikan. Atas bantuan tersebut, pada kesempatan ini penulis mengucapkan 

terima kasih kepada: 

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

Medan.  
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2. Bapak Drs. Kustoro Budiarta, ME, selaku Dekan FE Universitas Negeri 

Medan.  

3. Bapak Drs. Thamrin, M.Si, selaku pembantu Dekan I FE Universitas 

Negeri Medan.  

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

FE UNIMED dan selaku Dosen Pembimbing Akademik 

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

Pendidikan Tataniaga 

6. Ibu Noni Rozaini, S.Pi,.M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah 

banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi 

ini. 

7. Bapak dan Ibu Dosen dan Staf Pegawai di Lingkungan Fakultas Ekonomi  

8. Bapak Drs.F. Manalu selaku kepala sekolah dan  serta bapak M.F. 

Manullang S.Pd selaku guru mata pelajaran ekonomi terimakasih telah 

membantu untuk menyelesaikan penelitian dan tidak ketinggalan 

terimakasih juga buat kelas X sebagai subjek penelitian. 

9. Teristimewa rasa terimakasih yang besar serta penghargaan tulus dan 

penghormatan yang tinggi penulis sampaikan untuk kedua orang tua 

tercinta Ayahanda Slamat. P dan Ibunda S.N. br Tamba yang telah 

memberikan kasih sayangnya serta dukungan moril maupun materi 

selama perkuliahan hingga selesai, semoga panjang umur, sehat selalu 

serta selalu menjadi teladan dalam hidup anak-anakmu. Dan tidak lupa 
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abang Robet, kakak Diana, abang Agus, abang Antony, abang Sahat, 

abang Muara terimakasih atas dukungan dan doanya. 

10. Buat Sahabat-sahabat ku “Revidi” Leniasti Novita Purba, S.ST, Vivi 

Rosari Magdalena Sibarani, S.Ked, Vivi Hartati Sigalingging, S.Si, Dian 

Aprilina Siahaan, S.Sos terimakasih untuk kebersamaan kita selama ini, 

persahabatan yang indah yang kutemukan dalam kalian. 

11. Buat sahabat-sahabat ku tersayang: Susi, Evi, Welda, Rifmanto, Denys, 

Boge, Queen, Desi, Bery serta teman-teman kelas A-Reg’09 terimakasih 

untuk kebersamaan kita selama ini, persahabatan yang indah yang 

kutemukan dalam kalian, menjadikan hari-hari ku penuh arti selama 

berjuang di bangku studi.  

12. Buat teman-teman saya yang paling gokil (Tulang Roni, Anto, Yoga, 

Ciebed, Korlop, Impal, Candra, Tio)  

13. Teman-teman “Tweinfa” PPLT SMP HKBP SIDIKALANG yang sama-

sama selalu memberikan dukungan satu dengan yang lain.  

14. Juga buat teman  kost saya di Jalan Pardamean No 98.  

15. Seluruh pihak yang telah membantu penulis sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna dan banyak 

terdapat kesalahan. Oleh karena itu sudi kiranya pembaca memberikan saran dan 

kritik yang sifatnya membangun dan dapat menjadi pelajaran bagi yang 

membacanya. Atas bantuan dan kebersamaan yang terjalin selama ini penulis 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan Yesus 
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membalas kebaikan dan memberikan kasih dan karunia-Nya kepada kita semua. 

Amin.  
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