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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas 

berkat dan kasihnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul 

“Pengaruh Fasilitas Belajar dan Minat Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar 

Ekonomi Siswa Kelas XI IPS SMA Swasta Gajah Mada Medan Tahun Pelajaran 

2015/2016.”  

 Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari tidak terlepas dari berbagai 

kesulitan – kesulitan dalam penyelesaiannya. Namun berkat dan bantuan Tuhan 

Yesus Kristus dan bantuan dari semua pihak serta dengan usaha yang maksimal 

sesuai kemampuan penulis, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. 

Atas bantuan tersebut, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih 

kepada: 

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

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

UNIMED 

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

Ekonomi UNIMED 

4. Bapak Drs. La’Ane, M.Si selaku wakil dekan II Fakultas Ekonomi UNIMED 

5. Bapak Drs. Johnson M.Si selaku wakil dekan III Fakultas Ekonomi 

UNIMED 

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

sekaligus selaku dosen penguji yang telah memberikan waktu, arahan dan 
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bimbingan yang sangat berguna bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini 

beserta seluruh staff pegawai. 

7. Bapak Dede Ruslan, M.Si selaku sekertaris Jurusan Pendidikan Ekonomi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

8. Bapak Drs. Mayor Sihombing, M.Pd, selaku dosen pembimbing skripsi saya 

yang telah banyak memberikan bimbingan dan saran – saran kepada penulis 

sejak awal penulisan skripsi sampai selesainya skripsi ini. Semoga selalu 

diberikan kesehatandanumur yang panjang (Amsal 3:16). 

9. Ibu Noni Rozaini, S.Pi, M.Si selaku selaku dosen penguji yang telah 

memberikan waktu, arahan dan bimbingan yang sangat berguna bagi penulis 

dalam penyelesaian skripsi ini. 

10. Bapak Dr. Eko Wahyu Nugrahadi, M.Si selaku selaku dosen penguji yang 

telah memberikan waktu, arahan dan bimbingan yang sangat berguna bagi 

penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 

11. Bapak Drs. Cepat Barus, M.Si selaku dosen Pembimbing akademik saya 

yang telah banyak memberikan bimbingan dan saran – saran selama 

perkuliahan.  

12. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Pendidikan Ekonomi khususnya program studi 

Pendidikan Ekonomi FE UNIMED  

13. Bapak Drs. Fo’Arota Zega, M.Pd selaku kepala sekolah SMA Gajah Mada 

Medan beserta pegawai dan guru – guru yang telah memberikan waktu dan 

tempat kepada penulis untuk mengadakan penelitian serta membantu 

memberikan informasi guna menyelesaikan skripsi ini  
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14. Teristimewa kepada kedua orang tuaku yang kukasihi, Bapak Andreas 

Mujiono dan Mamaku tercinta Rompi Simbolon yang telah memberikan 

penulis dukungan, kasih sayang yang tulus, motivasi dan doa-doa yang luar 

biasa. Serta kakak dan adikku tersayang  Hanna Ruth Sriwahyuni dan Elia 

Arianto terima kasih atas setiap doa dan dukungannya.  

15. Buat ibu angkatku ( Lause Tjumiati), terimakasih banyak untuk perhatiannya 

selama proses pengerjaan skripsi ini, terimakasih untuk kasih sayang yang 

tulus. Semoga Tuhan yang membalas semua kebaikanmu. Sehat dan panjang 

umur ya. Amin  

16. Buat sahabatku GEMBOL, Chintia Dewi Sukri, S.Pd dan Meni Haria 

Pandiangan, temakasih banyak untuk setiap doa, dukungan dan 

semangatnya. Tetaplah bersama. I love u both. 

17. Buat Sariaman Jaya Bobby Naibaho, terimakasih banyak sayang buat 

semangat yang tiada henti dan doa-doa yang selalu diberikan, dan juga 

terimakasih untuk waktu yang dihabiskan bersama dalam penulisan skripsi 

ini. Aku mengasihimu.  

18. Buat Sahabatku Lapang, Romauli Sri Rahayu, Susiyanti, Rina Purba, 

Marlina Sitorus, Jessicha Yoselyn dan Florency Ginting, terimakasih buat 

kebersamaan kita selama 4 tahun ini. 

19. Keluarga besar Pendidikan Ekonomi B Reguler 2012, Parman Manalu, 

Robert Larson Nehe, Renova, Rufmana, Ryzkyana, dan semuanya. 

Terimakasih buat kalian. Sukses buat kita semua. 
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20. Buat teman-teman seperjuangan PPLT SMP N 3 Perbaungan yang sudah 

membantu doa dan dukungannya, terimakasih banyak ya. 

21. Buat semua yang tidak dapat disebutkan satu persatu, trimakasih buat 

semangat dan doanya. 

Atas segala bantuan mereka, penulis tidak dapat membalasnya selain doa 

semoga Tuhan memberikan Berkat-Nya kepada kita semua.  

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.Penulis 

berharap kiranya skripsi yang sederhana ini berguna dan bermanfaat bagi penulis 

maupun pembaca dalam usaha peningkatan mutu pendidikan di masa yang akan 

datang. Amin.  

        Medan, Juni  2016 

        Penulis  

  

        Ribka Sulistiyo Wati 

        NIM : 7123141118 


