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 Dengan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan 

Yang Maha Esa atas penyertaan dan kasih setiaNya penulis mampu menyelesaikan 

penulisan skripsi ini dari awal hingga selesai yang berjudul “Pengaruh motivasi 

belajar dan disiplin belajar terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas X IIS 

SMA N.19 Medan T.A 2016/2017”  merupakan salah satu persyaratan yang harus 

penulis penuhi dalam hal memperoleh gelar sarjana pendidikan srata satu (S-1) pada 

program studi pendidikan ekonomi. 

 Penulis menyadari bahwa selama proses penulisan skripsi ini ada banyak 

pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan, kerja sama dan dukungan kepada 
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banyak memberikan masukan, bimbingan  dan arahan selama penulisan skripsi 

ini. 

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

penulis yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis selama 

perkuliahan. 

7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri 

Medan. 

8. Bapak/Ibu staf pegawai di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Medan. 

9. Ibu Renata Nasution, S.Pd, M.Si selaku kepala sekolah SMA N.19 Medan yang 

telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian  di SMA N.19 

Medan. 

10. Ibu Yenni Sum Eliyanti, S.Pd, M.Pd selaku guru pamong penulis selama 

menjalankan Program Pengalaman Lapangan Terpadu (PPLT). 

11. Bapak/Ibu guru dan staf pegawai tata usaha di lingkungan SMA N.19 Medan 

yang sudah banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis. 

12. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis ayahanda M. Rajagukguk dan 

Ibunda A. Simbolon. Tidak terhitung cinta kasih dan pengorbanan yang sudah 

diberikan kepada penulis. Sosok “Debata na huida” yang sudah sangat banyak 

berkontribusi kepada penulis. Rasa terimakasih tidak akan cukup untuk    

membalas setiap dukungan moral, materi, kasih sayang dan pengorbanan yang 

diberikan kepada penulis sejak dari lahir, selama  perkuliahan maupun dalam 

pengerjaan skripsi ini.  
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13. Adik-adik penulis Serliana Rajagukguk, Arya Fenita Rajagukguk, Trideby 

Rajagukguk, Joyto Rajagukguk, Browenly Rajagukguk dan kakanda Iren Siska 

Rajagukguk serta Widuri Rajagukguk. 

14. Pelita Sianturi, Marny Sihombing dan Natalia Sitorus yang sudah sangat banyak 

memberikan dukungan dan motivasi selama perkuliahan dan pengerjaan skripsi 

penulis. 

15. “Komandan” yang sudah sangat banyak memberikan dukungan, semangat dan 

perhatian kepada penulis selama penulisan skripsi ini. 

16. Kelompok kecil miracle, Dorti Butar-butar, Elida Simarmata, Desi Sagala, 

Hotmauly Tobing, April Gultom dan kak Nyta yang sudah banyak mendoakan 

dan memberikan motivasi.   

17. Semua teman-teman satu bimbingan skripsi terkhusus Novita Sitanggang. 

18. Teman-teman satu perjuangan kelas B Reguler Pendidikan Ekonomi 2013 yang 

sudah banyak memberikan cerita dan kenangan bagi penulis selama perkuliahan. 

Semoga sukses adalah milik kita semua di masa depan. 

19. Teman-teman satu PPl dan satu tempat penelitian di SMA N.19 Medan. 

20. Ibu mairin atas dukungan, bantuan dan motivasi yang sudah diberikan kepada 

penulis. 

 Untuk semua bantuan, dukungan dan kerjasama yang diberikan oleh      

pihak-pihak di atas penulis menyadari bahwa penulis tidak dapat membalasnya    

selain doa semoga Tuhan Yang Maha Baik mencurahkan berkat dan kasih       
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banyak khususnya untuk kaum akademisi dan memperkaya khasanah ilmu 

pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih. 
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