
i 
 

KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dimana 

atas segala kasih dan berkatNya yang senantiasa menuntun penulis untu 

kmenyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk 

memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan bagi 

mahasiswa S1 pada program studi Pendidikan Ekonomi di Universitas Negeri 

Medan. 

Skripsiiniberjudul“Pengaruh Pemanfaatan Media Pembelajaran 

Berbasis Audio Visual Dan Pemanfaatan Fasilitas BelajarTerhadap Prestasi 

Belajar SiswaKelas XI IPS Pada Mata Pelajaran Ekonomi SMA Negeri 1 

Batang Kuis T.P 2015/2016”. 

Selama menjalani perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini, penulis 

telah banyak menerima bantuan, dorongan, saran, motivasi, petunjuk dan doa 

dari berbagai pihak. Atas bantuan tersebut, melalui tulisan ini penulis 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. SyawalGultom, M.Pd. selaku Rektor UNIMED. 

2. Bapak Prof. IndraMaipita, M.Si. P.Hd. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

UNIMED. 

3. Bapak Dr. EkoWahyuNugrahadi, M.Si., selaku Pembantu Dekan I Fakultas 

Ekonomi UniversitasNegeri Medan 

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

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan 
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5. Bapak Dr. M. Fitri Rahmadana, SE, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi 

saya. Terimaksih untuk bimbingan bapak selama pengerjaan skripsi mulai 

dari pengajuan judul hingga selesai menjadi skripsi. Saya bersyukur diberi 

kesempatan menjadi mahasiswa bimbingan bapak dalam pengerjaan skripsi 

ini. 

6. BapakDr.DedeRuslan, M.Si. selakuSekretarisJurusanPendidikanEkonomi 

7. Seluruh dosen Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Medan 

8. Bapak/Ibustafpegawai di lingkungan Fakultas Ekonomi Univertas Negeri 

Medan. 

9. Bapak Drs.Ramlan Lubis. MPd selaku kepala sekolah SMA N 1 Batang Kuis. 

10. Teristimewa untuk kedua orang tua saya (P.Manalu/A. Br Nainggolan) yang 

tidak pernah berhenti mendoakan, mengajari, mengarahkan dan memberikan 

nasehat-nasehat dengan tujuan supaya saya bisa menjadi seorang yang sukses. 

Terimakasih buat pengorbanan yang tak ternilai harganya, buat tetesan 

keringat yang tak terhitung jumlahnya. Saya bersyukur memiliki kalian. 

11. Buat Oppung tercinta Op. Septa br. Siringo-ringo, terimakasih pung untuk 

semua nasehat, doa, motivasi dan harapannya. Oppung adalah motivator 

terhebat saya, terimakasih untuk semua pengorbanannya yang rela melakukan 

apapun jika itu sudah berurusan dengan masalah pendidikan. Saya sangat 

mencintaimu oppung. Saya yakin oppung melihat semua ini. 
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12. BuatManalu Brother’s ( Tony Hariyono Manalu, Megawati Manalu, Togar 

Hamsen Manalu, Raelan Manalu, Rivaldo Manalu dan Raja Palentinus 

Manalu) teman berantam, teman tertawa dan teman saat menangis, terimaksih 

untuk doa dan dukungan kalian, saya bersyukur memiliki kalian. 

13. Buatteman-teman saya ( Susanto Waruwu, Putra Purba, Mesak Simamora, 

Karta Barus, Rina Agustin Purba, Marlina GE Sitorus, Susiyanti Sihombing, 

Romauli Nainggolan, Florensy Ginting, Ribka Sulistiyowati, Jessicha Y 

Sinyal, Yessi C Simanullang, Agustina Sinaga) terimakasih untuk waktu dan  

kebersamaannya  selama masa-masa perkuliahan, terimaksih untuk bantuan 

dan kebaikannya. Saya bangga bisa mengenal kalian. 

14. Buatteman sayaSarmatio Manik, Rufmana, Renova Sitorus, Ritauli 

Napitupuluterimakasihuntukkebersamaanyaselamaini, untuk waktu dan 

bantuannya. 

15. Buat semua  temanteman  kelas B Reg 2012 Pendidikan Ekonomi Universitas 

Negeri Medan (Ada Maria Stefani Hasibuan... dan lain-lain yang tidak bisa 

saya sebutkan  satu per satu), terima kasih untuk kebersamaannya selama 

masa perkuliahan hingga semester akhir. Saya pasti akan merindukan 

momen-momen saat-saat belajar bersama di ruangan kelas, menunggu dosen, 

tugas bertumpuk dari dosen, sapa sana dan sini. Dan yang lainnya. 

16. Buat teman saya Insan Daniel Lubis si selera musik tinggi, terimakasih untuk 

kebersamaan dan bantuannya selama ini. Begitu juga dengan lae Eduward 

Situmorang terimaksih untuk kebersamaan dan bantuannya. 
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17. Buatteman-teman PPL SMK 1 BM Panca Jayaterimakasihuntuk 

kebersamaannya, terimakasih untuk kepedulian dan kebaikannya, terimakasih 

untuk momen-momen mengesankan saat bersama-sama di posko. Terkhusus 

untuk kamar Princess ( Friska Harumnia Hutabarat, Tia Mariani,Devi 

Simanjuntak, Devi Tanjung, dan Noviarta ) terimakasih banyak wanita-

wanita cantik sekaligus wanita terhebat se PPL Galang. 

Penulis menyadari bahwa  masih banyak kekurangan dalam penulisan 

skripsi ini, baik dari segi isi maupun tata bahasa. Oleh sebab itu penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi 

kesempurnaan skripsi ini.Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita 

semua dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kelimpahan kasih dan 

berkatNya kepada semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini. 

Akhir kata penulis mengucapkan sekian dan terimakasih. 
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