
i 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas berkah dan  rahmat-Nya yang 

selalu menyertai penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Adapun 

skripsi ini adalah berjudul “Pengaruh Kemampuan Berpikir Logis dan Motivasi 

Berprestasi Terhadap Prestasi Belajar Ekonomi Siswa Kelas X SMA Swasta Yayasan 

Pendidikan Nur Azizi Tanjung Morawa T.A. 2015/2016”. 

Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan 

ini penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat mengucapkan rasa terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

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

2. Bapak Prof. Indra Maipita, M.Si., P.hD, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Medan. 

3. Bapak Dr. Eko Wahyu Nugrahadi, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

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

5. Bapak Dr. Dede Ruslan, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Ekonomi. 

6. Ibu Noni Rozaini S,Pi. M,Si selaku Ketua Program Studi Pendidikan Tata Niaga 

7. Bapak IRWANSYAH SE, M,Si selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis yang telah 

banyak memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan telah 

meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi kepada 

penulis serta selalu membantu dan membimbing penulis dalam perkuliahan. 

8. Dosen penguji saya, Bapak Dr. M. Fitri Ramadhana, M.Si., Bapak Drs. Johnson M.Si., 

dan Ibu Dr. Fitrawati M.Si yang telah banyak memberikan kritik dan saran yang sangat 

berguna dalam penyusunan skripsi ini. 



ii 

 

9. Seluruh Dosen dan Pegawai yang ada di Fakultas Ekonomi, khususnya Dosen Program 

Studi Pendidikan Tata Niaga dan Pendidikan Ekonomi atas segala ilmu dan bantuan yang 

telah diberikan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Universitas Negeri 

Medan. 

10. Bapak Agus Bagianto Syahputra, S.Pd, selaku Kepala Sekolah SMA Swasta Nur Azizi 

Tanjung Morawa, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan 

penelitian disekolah tersebut. 

11. Terkhusus dan teristimewa ucapan terima kasih yang tak terhingga, rasa hormat, sayang 

dan cinta kasih setulus-tulusnya Ananda ucapkan dan hadiahkan kepada kedua orangtua 

tercinta Ayahanda HAMDAN LUBIS dan Ibunda RINA ARIANI yang telah memberikan 

kasih sayang dan cinta yang tulus dan tak terhingga kepada Ananda, terimakasih Ananda 

ucapkan atas segala pengorbanan, perjuangan, nasehat, semangat, materi dan do’a yang 

tulus sampai mengantarkan Ananda menjadi seorang sarjana. 

12. Teristimewa ucapan terima kasih, Adinda hadiahkan kepada Kakanda tersayang dan 

tercinta WIDYA ASMITA LUBIS atas segala pengorbanan dan perjuangan yang sangat 

besar yang telah diberikan kepada Adinda dengan tulus dan ikhlas, berupa motivasi, 

semangat, nasehat, do’a dan materi yang tak terhingga sampai mengantarkan penulis 

menyelesaikan kuliah dan menjadi sarjana. Tak lupa kepada adik kandung satu-satunya 

ASRIL SYAHPUTRA LUBIS yang selalu menjadi teman penulis dirumah dan untuk 

Keluarga besar  yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada penulis. 

13. Teristimewa ucapan terima kasih, dan rasa bangga yang besar Penulis hadiahkan kepada 

Ibuk Dra. YUSNA MELIANTI, MH. dan Pakde Drs. BANU SUSANTO, M.Si yang 

selalu memberikan motivasi, bimbingan, nasehat, semangat, do’a, materi dan segala yang 

sangat besar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan mengantarkan penulis 

menyelesaikan kuliah hingga menjadi sarjana. 



iii 

 

14. Terima  kasih penulis ucapkan kepada sahabat penulis geng A4 Ariyanto ‘achonk’ 

Nasution, Ali Sandy Hasibuan, dan Muhammad Ananda atas kebersamaan dan 

persahabatan yang telah kita jalin dari semester 1 sampai kita menjadi sarjana, terima 

kasih banyak atas bantuan dan kebersamaan kita semoga kita bisa selalu bersama. 

15. Terima kasih penulis ucapkan kepada sahabat penulis dan teman-teman seperjuangan di 

kelas Tata Niaga Eks Indra ucim, Dodi julian, Ronaldo, Puput, Cici, Windy, Nona, Aulia 

dan seluruh teman-teman di kelas Tata Niaga Eks yang tidak bisa disebutkan namanya 

satu persatu, terimakasih banyak buat bantuan dan kebersamaannya. 

16. Terima kasih penulis ucapkan kepada sahabat penulis di kelas Pendeko A Ekstensi, Panji, 

Fadly, Helmi, Nisa, Nurul, Putri,  Anjani dan seluruh teman-teman di kelas Pendeko A 

Eks Sem. 1 dan 2 yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, terimakasih buat 

kebersamaannya. 

17. Terima kasih kepada teman seperjuangan di kelas Tata Niaga Ekstensi Jojor Delima 

Pasaribu yang telah memberikan dukungan dan membantu penulis dalam penyelesaian 

skripsi ini  khususnya pada bab iv. 

18. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan seminar proposal perdana Tata Niaga 

2016 Rume Purba, Widya Hutabarat, dan Melva, terima kasih banyak buat bantuan dan 

kebersamaannya. 

19. Kepada teman – teman PPL yang tercinta di SMK Negeri 1 Stabat terimakasih untuk 

motivasi dan dukungan kalian semua, terima kasih juga untuk kebersamaan, canda, tawa, 

tangis, perselisihan, persahabatan dan seluruh kenangan kita selama melaksanakan PPL di 

SMK Negeri 1 Stabat. 

20. Kepada sahabat penulis di SMK Apipsu geng F4 Andri Yustiawan, Salman Nasution, 

Taufik Hidayat dan Pak Yuda yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan semangat 

kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 



iv 

 

21. Kepada abangda Henry Ichsan, Ananda Setiawan, M. Iqbal Hasibuan, Amal Saragih, dan 

bg Fadlan serta kakanda Annisa Putri Yani, Nanda Bani Ifhan dan kk Desy Ratna Sari 

yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan semangat kepada penulis. 

22. Kepada seluruh rekan seperjuangan ikhwan dan akhwat di UKMI Ar-Rahman Universitas 

Negeri Medan, terima kasih banyak atas ilmu, perjuangan, persaudaraan, dan pengalaman 

yang penulis dapatkan selama menjadi pengurus dan kader di UKMI Ar-Rahman Unimed 

semoga tetap istiqomah di jalan dakwah. 

23. Kepada seluruh rekan seperjuangan di kepengurusan BPMF dan Senat Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan, terima kasih atas ilmu, perjuangan dan 

pengalaman yang penulis dapatkan selama menjadi pengurus di BPMF, terima kasih 

banyak atas kebersamannya. 

24. Dan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa 

saya sebutkan satu persatu saya ucapkan terimakasih. 

Atas segala bantuan dan jasa mereka penulis tidak dapat membalasnya selain do’a, 

semoga Allah SWT. memberi berkah dan rahmat-Nya senantiasa dalam hidup mereka. 

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih dan semoga 

skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi peneliti maupun pembaca dalam usaha 

peningkatan pendidikan dimasa yang akan datang. 

 

Medan,       Juni 2016 

Penulis 

 

 

 

Andry Mukti Lubis 

NIM. 7123341012 


