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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur saya ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat 

dan karunia-Nya telah memberikan kesehatan,  keselamatan dan pengetahuan 

sehingga peneliti memperoleh kemudahan dalam menyusun dan menyelesaikan 

skirpsi ini dengan baik yang  berjudul “Pengaruh Disiplin Terhadap Prestasi 

Belajar Siswa SMA Parulian 1 Medan Tahun Pelajaran 2014/2015”. Penelitian 

skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana 

Pendidikan (S.Pd) pada Jurusan Pendidikan Ekonomi Program Studi Pendidikan 

Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

Dalam penyusunan skiripsi ini, peneliti banyak menerima masukan, saran, 

arahan, serta dorongan semangat yang tiada henti yang tak ternilai harganya dari 

beberapa pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, peneliti mengucapkan 

banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 

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

(UNIMED) beserta stafnya. 

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

Universitas Negeri Medan. 

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

UNIMED. 

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

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

5. Bapak Drs. Mangarap Sinaga, selaku ketua program studi Pendidikan 

Administrasi Perkantoran dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah 
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banyak meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan, arahan, 

serta saran dalam proses penyelesaian skripsi ini. 

6. Para dosen dan pegawai Pendidikan Ekonomi Prodi Administrasi perkantoran, 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan yang telah membantu dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

7. Bapak Kepala sekolah, Guru-guru, Staf Pegawai, dan Siswa-siswi kelas XII 

IPS SMA Parulian 1 Medan yang telah banyak memberikan bantuan selama 

peneliti melakukan penelitian dalam skripsi ini di sekolah tersebut. 

8. Teristimewa penulis sampaikan terimakasih yang begitu besar kepada Bou 

terhebat (drg. Mutiara Sitorus) dan Bapak Uda (Ir. Alben Sitorus) terimakasih 

atas segala bentuk pengorbanannya selama ini yaitu mendidik, membimbing, 

memberikan semangat, member bantuan berupa moril dan materil. Dan untuk 

keluarga besarku yang sudah memberikan bantuan untuk penulis. 

9. Buat kedua orang tuaku Ibunda tercinta (Alm. F. Ambarita) dan Ayahanda (M 

Sitorus) 

10. Buat seseorang yang istimewa, Ibnu Dika Surya, terimakasih atas motivasi, 

bantuan dan doa yang telah diberikan kepada penulis. 

11. Sahabat-sahabatku Dwi, Jenni dan Fransiska terimakasih buat segala yang kita 

lewati selama di bangku perkuliahan dan terimakasih untuk bantuan, doa dan 

dukungan yang diberikan kepada penulis. 

12. Sahabat seperjuangan Nadiroh, Wulansuci, Welry, Trie Astuti terimakasih atas 

kebersamaan yang singkat namun berkesan ini. 
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13. Teman-teman Pendidikan Administrasi Perkantoran 2010 dan seluruh 

mahasiswa Fakultas Ekonomi, terimakasih atas kebersamaan yang selama ini 

terjalin dan juga dorongan semangat, motivasi, bantuan serta saran yang 

diberikan kepada peneliti dalam proses penyelesaian skripsi ini, peneliti 

ucapkan terimakasih. 

14. Special thanks buat Warga Kost Manalu (Vije, Tya, Novita, Tika, Winda, 

Resly, Ria, Delis, bg Septo, bg Virgo, bg Benny, bg frengky dan bg Mutcin) 

terimakasih bantuan yang luar biasa dan kebersamaan serta kekompakan yang 

kita lewati selama ini (keluarga baruku). 

15. Dan juga kepada semua pihak yang turut memberikan bantuan baik itu berupa 

moril maupun materil selama pengerjaan skripsi ini hingga selesainya 

penelitian skripsi ini, yang jelas tidak bias disebutkan namanya satu persatu, 

semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan yang telah 

diberikan kepada peneliti. 

Peneliti menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena 

itu, peneliti menerima saran dan kritikan yang membangun demi perbaikan skripsi 

ini.Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi masukan 

bagi dunia pendidikan. Akhir kata peneliti ucapkan terimakasih. 
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