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KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan segala rahmat, karunia-Nya dan hidayah-Nya yang telah

memberikan kesehatan dan pengetahuan sehingga penulis memperoleh

kemudahan dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi

ini berjudul “pengaruh penggunaan internet sebagai sumber belajar terhadap

prestasi belajar siswa Pada Mata Pelajaran Ips Terpadu kelas VIII di SMP Negeri

26 Medan Tahun Ajaran 2013/2014”.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak terlepas dari berbagai hambatan

dalam penyelesaiannya. Namun berkat karunia-Nya dan bantuan dari semua pihak

serta usaha yang maksimal, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

dengan baik. Atas bantuan tersebut, penulis mengucapkan terima kasih yang

sebesar-besarnya kepada :

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

Medan.

2. Bapak Drs. Kustoro Budiarta, M.E selaku Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Medan.

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

Universitas Negeri Medan.

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

Tata Niaga Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan .
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5. Ibu Mica Siar Meiriza, M.Si selaku pembimbing skripsi saya yang telah

memberikan bimbingan dan arahan kepada saya sampai dengan selesai

penulisan skripsi.

6. Bapak H.M. Fachry Nasution M.Pd., M.Si selaku Dosen Pembimbing

Akademik yang telah banyak memberikan nasehat akademik.

7. Bapak dan Ibu Dosen Penguji saya yang telah memberikan arahan dan

masukan dalam penyempurnaan skripsi ini.

8. Seluruh Dosen dan Staf Pegawai Administrasi Program Studi Tata Niaga

yang turut membantu selama kuliah di FE UNIMED.

9. Bapak Kepala Sekolah Drs. Maradu silaban dan seluruh guru SMP Negeri

26 Medan yang telah memberikan bantuan dan tempat bagi penulis untuk

mengadakan penelitian.

10. Dengan segala kerendahan hati dan rasa cintaku, teristimewa ucapan

terima kasihku kepada kedua orang tua saya, ayahanda Wagino dan

Ibunda Wagini yang telah memberikan kesabaran serta kerja kerasnya

membantu memberikan dorongan semangat, moral dan materil, kasih

sayang serta do’a yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan

studi sampai ke perguruan tinggi.

11. Sahabatku yang sudah ku anggap saudaraku (Hamzah, Syafwan, Kori,

Sobirin, Olo, Ratno Dan Dedi)  yang telah memberikan dukungannya

dengan setulus hati  dengan segala perbedaan dari karakter kita masing-

masing tapi tetap bisa solid dan kalian tak akan terlupakan.
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12. Terima kasih kepada Indah, Ratih, Fitri, fauziana, dan Meilani yang telah

memberikan dukungan kepada penulis.

13. Buat teman-teman Pendidikan Ekonomi C Eks’09 dan Prodi Pend. Tata

Niaga Ekstensi 2009 terima kasih atas kerja sama  dan kebersamaannya

selama ini.

14. Buat teman-teman PPLT SMAN 1 Dolok Masihul 2012 terima kasih atas

pengalamannya.

Atas segala bantuan dan jasa mereka penulis tidak dapat membalasnya

selain do’a, semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah-Nya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh

karena itu, penulis menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun demi

perbaikan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat

bagi penulis khusunya dan pembaca umumnya. Terima Kasih.

Medan, Agustus 2014
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