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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan 

penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh Belajar Mandiri 

Dan Lingkungan Sekolah Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran IPS Terpadu Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Medan T.P 2014/ 

2015”. Skripsi ini merupakan hasil pemikiran penulis secara ilmiah yang 

dibangun berdasarkan teori-teori dan penelitian di lapangan. Skripsi ini diajukan 

sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pendidikan strata satu (S-1) 

Jurusan Pendidikan Ekonomi, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, 

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak menerima 

bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan 

dan ketulusan hati peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada: 

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

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

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

4. Bapak Drs. Bangun Napitupulu, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas 

Ekonomi. 

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

Fakultas Ekonomi.  
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6. Bapak Drs. Jhonson Simanjuntak, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan 

Ekonomi. 

7. Bapak Drs. Mangarap Sinaga MS, selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Administrasi Perkantoran Sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademi.  

8. Bapak Drs. Tauada Silalahi M.Pd selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang 

telah banyak memberikan bantuan, waktu, bimbingan, pengarahan, dan saran-

saran kepada peneliti sejak awal sampai selesainya skripsi ini. 

9. Seluruh Dosen Pengajar di Jurusan Pendidikan Ekonomi, khususnya Program 

Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran FE UNIMED dan seluruh pegawai 

Tata Usaha di Fakultas Ekonomi yang telah banyak membantu peneliti selama 

masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini. 

10. Ibu Dra. Nursalimi, M. Ag. Selaku Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah  

Negeri 2 Medan serta seluruh guru dan staff tata usaha, yang telah banyak 

memberikan bantuan dan bimbingan selama masa penelitian.  

11. Teristimewa kepada orang tua saya yang tersayang kepada Ayahanda Mahlil 

Hutapea dan Ibunda Darmawati Simatupang yang telah mengorbankan 

seluruh tenaga dan kemampuannya untuk memberikan dorongan tidak hanya 

berupa materiil, tapi juga moril, doa serta usaha yang tak pernah henti-

hentinya diberikan kepada anak-anaknya yang membuat penulis menjadi 

bersemangat untuk menyelesaikan pendidikan dan terutama skripsi ini.  

12. Kepada Adik-Adik saya yang tercinta dan tersayang Mukhairati Hutapea, 

Mukhairan Hutapea, Yuli Arti Hutapea, Eli Sa Mutiara Hutapea, Eni Sa 
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Warni Hutapea dan M. Haddad Alwi Hutapea yang selalu mendukung dan 

menyemangati penulis dalam menjalani pendidikan.  

13. Buat Bapak dan Ibu guru saya di MAN sorkam terima kasih atas bantuan, 

dukungan dan doanya. 

14. Terimakasih kepada pemerintahan RI yang telah memberikan kesempatan 

kepada siswa tidak mampu tetapi berprestasi untuk melanjutkan dan 

menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi dengan mengadakan 

program Bidikmisi. 

15. Kepada mamak saya Efriadi Simatupang yang telah menyemangati dan 

memberikan nasihat kepada penulis dalam menjalani pendidikan.  

16. Kepada Bapak saya Drs. Najamuddin Hutapea dan Sahrah Hutapea yang telah 

memberi nasihat kepada penulis dalam menjalani pendidikan. 

17. Buat teman seperjuangan sekaligus sahabat, kakak dan adik-adik tersayang 

(Roilanna Sari Nasution, Sabet, Sukma, Rahmayani utami, Dwi, Desi, Uci, 

Maslan, Nila Purnama, Roida, wilda, yessi, jannah, dan Tri) yang selalu  

menjadi teman yang mau berbagi dalam susah maupun senang, terimakasih 

untuk semuanya dan semoga kita dapat terus berteman selamanya. 

18. Buat teman PPLT 2013 di SMP Negeri  Lima 50, terima kasih atas bantuan, 

dukungan dan doanya. 

19. Buat teman-teman kelas B Reguler 2010 Prodi Pendidikan Administrasi 

Perkantoran, dimana telah menjadi teman-teman yang menyenangkan selama 

menjalani masa perkuliahan. 
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20. Buat teman-teman saya di kampung ( Dewi, Elli, suhriati, suhaida, dan Siti 

Khodijah Rangkuti) yang menjadi penyemagat kesuksesan, terima kasih buat 

pertemanan tulus yang kalian berikan dan masih tetap abadi sampai saat ini.  

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini, 

namun penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. 

Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun 

demi kesempurnaan skripsi ini. 

Akhir kata dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima 

kasih dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi peneliti maupun 

pembaca dalam usaha peningkatan mutu pendidikan di masa yang akan datang.  

 

 

Amin Ya Rabbal Alamin... 

        

 

Medan,   Februari 2015 

       Penulis 

 

        

 

       Mardhiati Mahlila Hutapea 

       NIM. 7102141026 

 


