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KATA PENGANTAR 

Dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan puji dan syukur 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat, karunia, dan bimbinganNya 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

Skripsi dengan judul “Pengaruh Minat Baca dan Kemampuan Berpikir  

Kritis Terhadap Prestasi Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 2 Sidikalang” disusun 

untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (SPd) di 

jurusan Pendidikan Ekonomi, Prodi Pendidikan Tataniaga, Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis banyak menemukan 

kendala, namun berkat bantuan dan dukungan yang sangat berharga berupa 

petunjuk, bimbingan, dan saran-saran dari berbagai pihak, semua dapat 

diselesaikan dengan baik. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan 

terima kasih kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd selaku rektor Universitas Negeri 

Medan 

2. Bapak Prof.Dr.Indra Maipita,M.Si. Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

3. Bapak Dr. Eko Wahyu Nugrahadi, M.Si selaku wakil dekan Bidang 

Akademik Fakultas Ekonomi 

4. Bapak Dr. H. Arwansyah, M.Si selaku ketua jurusan pendidikan Ekonomi 

5. Bapak Dr. Dede Ruslan, M.Si selaku sekretaris jurusan Pendidikan Ekonomi 

Unimed. 

6. Ibu Noni Rozaini, S.Pi, M.Si selaku ketua prodi pendidikan Tataniaga 
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7. Bapak Drs. Johnson, M.Si selaku Wakil Dekan bagian Kemahasiswaan 

sekaligus selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan 

masukan selama proses pengerjaan skripsi ini. 

8. Bapak Drs. Sabar Purba, MM selaku dosen pembimbing akademik. 

9. Seluruh jajaran dosen Ekonomi terkhusus dosen Prodi Pendidikan Tata Niaga 

yang telah mengajarkan banyak ilmu kepada penulis selama mengikuti proses 

perkuliahan. 

10. Ibu Anna Loisa selaku kepala sekolah SMA Negeri 2 Sidikalang dan Pak 

Haloho selaku wakil kepala sekolah bagian kurikulum yang telah banyak 

membantu  penulis selama proses penelitian. Dan juga ibu guru bidang studi 

ekonomi ibu Purba yang telah berkenan mengizinkan penulis untuk 

mengadakan penelitian di sekolah. 

11. Terimakasih juga buat seluruh staf pegawai SMA Negeri 2 Sidikalang yang 

selalu sabar dan memberi sambutan hangat serta informasi selama penulis 

mengadakan penelitian. 

12. Teristimewa ucapan terimakasihku kepada kedua orang tuaku, Amongku 

naburju  B. Samosir suang songoni Inongku naulilagu E. Br Gultom yang 

senantiasa dan selalu mencurahkan kasih sayang,dukungan berupa doa dan 

moral serta material kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. 

13. Terkhusus buat kakak dan abang-abangku yang luar biasa, akkangku Ristati 

Samosir,SE/H.Siahaan (Ma.Dion), Ibotoku siakkangann Potler Samosir/Erna 

butar-Butar (Pak.Paima), Ibotoku sipaidua Jhonpitro Samosir/Friska Sigian 
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(Pak.Harapan), Ibotoku sipaitolu Pikan Samosir/Etha Rinda (Pak Frederika) 

yang telah dengan rela memberi dukungan terutama berupa material dan 

dorongan serta doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. 

14. Untuk keponakan saya yang tercinta Kenneth Gideon Hamonangan Siahaan, 

Kevin Hardi Frederik Siahan dan Frederika Samosir yang lucu dan 

menggemasakan dan juga calon keponakan yang akan segera berpetualang ke 

dunia ini. Semoga menjadi anak yang bijak, pintar, dan taat kepada kedua 

orangtua dan keluarga. 

15. Untuk semua kerabat dan kelurga ku tercinta yang tidak bisa penulis terakan 

namanya satu persatu yang senantiasa selalu mendukung dan memberikan 

semangat kepada penulis baik selama perkuliahan maupun pada proses 

pengerjaan skripsi ini.  

16. Untuk satu nama yang penuh dengan pro dan kontra, namun saya tidak 

mungkin meniadakan kebaikan yang pernah diberikan selama ini. Semoga 

kamu sehat selalu dan impian serta cita-citamu tercapai, (T.P), terimakasih. 

17. Untuk sahabat yang sudah penulis anggap sebagai keluarga baru selama 

proses perkuliahan serta teman seperjuangan selama penyusunan skripsi ini. 

Efsah Sihombing, Mariani Tampubolon, Asnawati Perangin-angin, Duma 

Marbun, Keriahen Sinulingga. Tetaplah menjadi soulmate yang luar biasa, 

bukan hanya untuk saat ini tapi untuk hari esok dan selamanya. Bravo 

“ADEM+DK”. 
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18. Untuk semua teman seperjuangan terkhusus untuk warga “Kelas A Reg TTN 

2012, yang telah banyak menorehkan kenangan manis. Beserta teman-teman 

PPLT di SMK Negeri 1 Beringin, terkhusus buat anak posko ceria, semoga 

sukses untuk semuanya. 

19. Semua teman seperjuangan selama penyusunan skripsi ini yang telah rela 

menyumbangkan masukan dan saran yang membangun kepada penulis.  

20. Untuk adek-adekku siswa SMA Negeri 2 Sidikalang terkhusus siswa kelas XI 

IPS yang telah menyempatkan waktunya berpartisipasi dalam pelaksanaan 

penelitian ini. 

Dan akhirnya penulis mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan 

bantuan serta masukan dari berbagai pihak demi penyempurnaan skripsi ini. 

Semoga Tuhan membalas semua kebaikan yang telah diberikan. 

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi 

ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan/kekurangan baik dari segi 

isi, tata bahasa, maupun penulisan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan 

saran yang bersifat membangun dari pembaca demi penyempurnaan skripsi ini. 

Kiranya skripsi ini bermanfaat dalam memperkaya ilmu pendidikan terkhusus 

bagi pengembangan jurusan pendidikan ekonomi di masa yang akan datang. 
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