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KATA PENGANTAR 

 Alhamdulillah, segala Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat ALLAH SWT   atas 

limpahan rahmat, karunia,dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan dan pengetahuan 

sehingga penulis memperoleh kemudahan dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini 

dengan baik. Skripsi ini  “Pengaruh Fasilitas Belajar Di Sekolah dan Lingkungan Teman Sebaya 

Terhadap Prestasi Belajar Ekonomi Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 1 Percut Sei Tuan T.A 

2015/2016. Tulisan ini di angkat dari ketertarikkan penulis dengan fasilitas belajar dan 

lingkungan teman sebaya serta segala sesuatu yang ada di dalamnya. 

 Penulis skripsi ini dimaksudkaan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh 

gelar Sarjana Pendidikan pada program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Pendidikan 

Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa 

skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.  Oleh sebab itu dengan  segala kerendahan  hati 

penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak yang 

berkenaan demi penyempurnaan skripsi ini. 

 Dalam penyususnan skripsi ini, penulis banyak menerima masukan, arahan serta 

dorongan semangat yang tak ternilai harganya dari beberapa pihak. Untuk itu dari segala 

kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd. selaku Rektor Universitas Negeri Medan. 
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3. Bapak Dr. Eko Wahyu Nugrahadi, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan 

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

Negeri Medan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik dan penguji III penulis. 

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

Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Medan 

6. Bapak Drs. M. Fachry Nasution.,M.Pd.,M.Si selaku dosen pembimbing skripsi penulis 

yang telah memberikan  yang  terbaik berupa bimbingan dan saran maupun motivasi 

yang super kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini. 

7. Bapak Dr. Saidun Hutasuhut, M.Si selaku penguji I penulis yang telah banyak 

memberikan saran demi perbaikan skripsi ini. 

8. Bapak Dr. H. Muhammad Yusuf. M.Si selaku dosen penguji II penulis yang telah 

banyak memberikan saran demi perbaikan skripsi ini. 

9. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Ekonomi, Program studi Pendidikan Ekonomi 

beserta staff pegawai Universitas Negeri Medan. 

10.  Bapak .Mulyadi, S.Pd.,M.Si selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Percut Sei Tuan. 

11. Ibu. Hj Mamik Setyarini S.Pd. Selaku Wakasek Bidang Kurikulum SMA Negeri 1 

Percut Sei Tuan, Sekaligus  penyemangat dan pemotivasi penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini dan terimakasih atas jasa dan materi yang diberikan penulis. 
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12. Teristimewa dan dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan rasa terimakasih 

yang sebesar-besarnya kepada keluarga terkasih dan tercinta Bapak dan Mama (Ismet 

dan sarinah) serta Kakak ( Ismala sari, Ismanianti,Ismeliana )dan adik (Ishandaka, 

Ishandayani) Yang telah memberi banyak materi dan semangat yang kuat tanpa 

penulis sadari. 

13. Buat Abangnda Randa Ilsam Wahyudana,S.Pd yang telah memberi semangat dalam 

penulisan skripsi ini. 

14. Buat Entertaint Keyboart ( Music colection,Anto Entertain, Bembeng Entertaint dan 

Pemain keyboard yang handal Abg koko, Serta rekan duet saya Kakak Dedek, yang 

selalu membantu dalam bentuk materi dan penyemangat dalam penulisan skripsi ini. 

15. Buat Andreas Panjaitan yang telah banyak membeir pinjaman laptopnya dalam 

penyelesaian  penulisan skripsi ini. 

16. Buat Geng Hati ( Christian Turnip,Darto P Simanihuruk,Juliaman Sitepu) Dan Duo 

Maia(Achmad Mustofa dan Andreas Panjaitan) yang telah banyak memberi 

motivasi,semangat, materi tanpa penulis sadari. 

17. Buat teman PPLT Angkatan 2015  terkhusus( Gita,Baim,Sri hartini,Novianty,Naruke) 

yang telah banyak memberikan semangat kepada penulis. 

18. Buat Abang Iwan beserta istri yang telah banyak member semangat dan motivasi dalam 

hidup penulis. 

19. Buat teman-teman seperjuangan di kelas A REG. Pendidikan Ekonomi 2012 terimaksih 
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20. Buat Teman –teman dirumah, Ibu- Ibu ku(Biol,Ramlah) yang selalu ada dan memberi 

semnagat disaat penulis sibuk dalam penyelesaian skripsi ini. 

  Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada 

seluruh pihak yang mendukung proses penyelesaian skripsi yang tidak mungkin 

disebutkan satu per satu. Dan kiranya skripsi ini bermanfaat bagi seluruh pihak sebagai 
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