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KATA PENGANTAR 

 

Segala hormat, puji, dan syukur bagi kemulian Bapa di sorga sumber 

kekuatanku, yang senantiasa melimpahkan berkat dan Kasih-Nya dan tidak pernah 

meninggalkanku sedetik pun, melimpahkan berkat, dan memberikan hikmat 

kebijaksanaan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 

skripsi dan selesai tepat pada waktunya dengan judul “Pengaruh Kondisi 

Ekonomi Orangtua dan Pendidikan Orangtua Terhadap Motivasi 

Melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi Pada Siswa Kelas XI SMA 

Negeri 1 Garoga Tahun Ajaran 2013/2014”. 

Penulisan skripsi ini adalah sebagian persyaratan untuk memperoleh 

gelar Sarjana Pendidikan bagi mahasiswa jenjang S1 pada Jurusan Pendidikan 

Ekonomi Program Studi Pendidikan Tataniaga, Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Medan. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tak lepas 

dari campur tangan berbagai pihak yang memberikan masukan, kritik, dan saran 

yang membangun, arahan serta dorongan yang tidak ternilai harganya. Dengan 

segala ketulusan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada : 

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

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

Universitas Negeri Medan. 

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

Fakultas Ekonomi Unversitas Negeri Medan. 
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4. Bapak Jhonson, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Medan.  

5. Bapak Dr. M. Fitri Rahmadana, SE, M.Si, selaku ketua program studi 

Pendidikan Tataniaga. Thanks a lot Sir, especially for knowledge about SPSS. 

6. Bapak Drs. Mayor Sihombing, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang 

telah begitu banyak meluangkan waktu, tenaga, menyumbangkan pikiran dan 

berbagi pengetahuan serta memberikan dukungan, arahan dan bimbingan 

dalam proses penyelesaian skripsi ini.  

7. Kepada segenap tim penguji yang menguji adrenalin, penulis haturkan terima 

kasih yang luar biasa. Teruntuk Bapak Dr. Arwansyah, M.Si, Bapak Munajat, 

M.Si, dan Ibu Yusriana SP, M.Si, terima kasih atas segala saran, kritikan dan 

koreksinya dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini. 

8. Bapak Drs. Sabar Purba  selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah 

membimbing saya selama masa perkuliahan. 

9. Para dosen dan pegawai Pendidikan Ekonomi Prodi Tataniaga, Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Medan yang telah mendidik dan membantu 

selama perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini. 

10. Bapak Drs. Bosar Sormin selaku Kepala Sekolah SMA N 1 Garoga, Guru-

guru, Staf Pegawai, dan siswa-siswi kelas XI  yang telah membantu penulis 

dalam melakukan penelitian. Terima kasih atas ketersediaan jasmani dan 

rohani dalam membantu kelancaran penelitian dalam penyelesaian skripsi ini. 

For all my young sister and my young brother in Senior High School of 

Garoga, keep spirit, serious,  and study hard so that succes will be ours.  
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11. Teristimewa ucapan terima kasih yang tiada tara untuk kedua orangtuaku. 

Untuk Ayah (S. Pasaribu) dan Ibu (NR. Br. Simatupang) yang telah menjadi 

orang tua terhebat sejagad raya atas kasih sayang, motivasi, dan dukungan 

berupa moril maupun materil, terimakasih atas setiap cinta yang terpancar di 

setiap doa dan restu yang selalu mengiring tiap langkah penulis sehingga 

penulis bisa sampai di titik ini. 

12. Teruntuk adik-adik tersayang, terimakasih untuk setiap doa, dukungan, dan 

perhatian. Lismawati Pasaribu/Miss Wisata Kuliner (Pendidikan Geografi 

2012), now we are nothing but one day we will be something and believe on 

God, tommorow is true that we could make our parents be happy. 

13. Teman-teman satu kos nomor 13, terimakasih atas dukungan semangat, 

motivasi, kritik,  dan saran. 

14. Teruntuk seseorang (Menda S), terimakasih atas semua doa, dukungan, 

pengertian, dan perhatian. Terimakasih telah menjadi motivator yang luar 

biasa dalam penulisan skripsi ini. Always be a patient man. Hopefull 

happiness will be ours and we will find a way to get it, because God never 

close eyes for poeple who pray and ask in hopefully. 

15. Semua teman-teman mahasiswa Pendidikan Ekonomi, khususnya mahasiswa 

Prodi. Pendidikan Tataniaga B-Reguler 2010. Terima kasih atas kebersamaan 

yang hampir selama 4 tahun  terjalin. Terima kasih atas segala ukiran hati 

bertemakan persahabatan yang tulus murni sepanjang masa pendidikan di 

Program Studi Pendidikan Tataniaga. Penulis merasa sangat bersyukur 

boleh dipertemukan dengan orang-orang hebat sepert i kalian.  
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Terakhir, penulis hendak menyapa setiap nama yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu per satu, terima kasih atas doa yang senantiasa mengalir tanpa 

sepengetahuan penulis. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada orang-orang 

yang turut bersuka cita atas keberhasilan penulis menyelesaikan skripsi ini. 

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulis 

memiliki banyak kekurangan pengetahuan dan pengalaman pada topik yang 

diangkat dan jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan 

saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang membaca demi 

penyempurnaan penulisan skripsi di masa mendatang. 

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan 

bantuan dari berbagai pihak demi penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini 

dapat berguna dan menambah wawasan bagi pembaca. Tuhan Yesus Memberkati. 

 

 

Medan, Juli 2014 
        Penulis, 
 

 

 

        Sarmauli Pasaribu 
NIM. 7103141132 

 

 


