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KATA PENGANTAR 

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang 

telah mencurahkan berkat, kasih dan karunia kepada penulis sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “ Hubungan Disiplin 

belajar dan Lingkungan Belajar Siswa dengan Prestasi Belajar Ekonomi 

Siswa Kelas X IIS SMA Swasta Angkasa 1 Lanud Medan T.A 2016/2017”.  

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar 

Sarjana di jurusan Pendidikan Ekonomi, Program Studi Pendidikan Ekonomi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan dan lebih dari itu skripsi ini disusun 

untuk dapat lebih mengenal dasar-dasar metode, teknik penelitian, penulisan 

laporan ilmiah sehingga memiliki kemampuan dasar untuk merealisasikan laporan 

ilmiah kepada masyarakat. 

Penulis masih menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. 

Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan penulis. Untuk itu penulis 

mengharapkan saran dan kritik dari seluruh pembaca yang bersifat membangun, 

sehingga dapat menjadi masukan yang positif bagi penulis demi kesempurnaan 

skripsi ini. 

Dalam penulisan ini, penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai 

pihak, baik dalam bentuk materi maupun moril. Untuk itu pada kesempatan ini 

dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih sebesar-

besarnya kepada semua pihak yang telah telah memberikan bantuan, doa, 

semangat dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya. 
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Terkhusus kepada Ayahanda Tercinta Togar Simanjuntak dan Ibunda 

Tersayang Kertis Br Tarigan yang begitu luar biasa dalam mendidik penulis 

sampai saat ini, biarlah Tuhan Yesus Kristus selalu hadir memberi rahmat 

kesehatan, sukacita melingkupi kehidupan kita. Pada kesempatan ini, penulis juga 

ingin mengucapkan terimakasih kepada : 

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

stafnya. 

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

Ekonomi UNIMED. 

3. Bapak Dr. H. Arwansyah selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi 

Fakultas Ekonomi UNIMED. 

4. Bapak Dr. Dede Ruslan, M.Si selaku Sekertasris Jurusan. 

5. Bapak Dr. H. Arwansyah selaku Dosen Pembimbing Akademik 

sekaligus Skripsi yang telah begitu banyak memberikan bimbingan dan 

arahan serta petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini. 

6. Seluruh dosen pengajar di jurusan pendidikan ekonomi,Program Studi 

Pendidikan Ekonomi dan seluruh pegawai Tata Usaha di Fakultas 

Ekonomi UNIMED. 

7. Kepala Sekolah SMA Swasta Angkasa 1 Lanud Medan beserta guru 

bidang studi Ekonomi dan Siswa Kelas X IIS. 

8. Untuk kakak Dewi Sari Pertiwi Br Simanjuntak, Amd dan keluarga 

kecilnya juga keponakanku terbaik yang sangat kusayangi Delfri  
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Marisa Br Barus yang selalu penuh sukacita semoga Tuhan Yesus 

Kristus selalu melindungi keluarga ini. 

9. Terima kasih buat kakak Devi Sriwahyuni Br Simanjuntak, SE yang 

selalu mendukung dan menyayangi saya selalu dan juga kepada adek 

kecikku yang sangat kucintai sepenuh hatiku semoga Tuhan Yesus 

Kristus Menjagai dan mewujudkan cita-cita dan harapannya. 

10. Buat teman-teman yang super kece Prodi Pendidikan Ekonomi 

stambuk 2013 terkhusus kelas A Ekstensi yaitu Indah, tanti , agnes, 

gepe, gratia, ade, amny, ari, irfandi, jesaya, marcel, gebby, elisabet, 

rozy, july, juni, fuza, cindy, arta, junita, imelda , intan, dolly, sandra,  

grace dan hendra. 

11. Buat sahabatku terkasih Tanti dan Indah juga Fani yang selalu 

memberi semangat dan dukungannya. 

12. Buat teman-teman seperjuangan PPLT UNIMED 2016 Sekolah SMA  

Dan SMP Swasta Angkasa Lanud Medan ( Si baik hati Mama Titing 

Wyman Julio Ginting, Si pecinta Alam Nur Hasanah Tamba dan Ria 

Andini terkece, Ruth Yohana Napitupulu si pengkotbah Sma Swasta 

Angkasa :D dan Wenly Yunelin yang lucu dan baik  juga Riama dan 

Artanti Terheboh dengan suara-suara mereka yang khas juga Tetangga 

kami abang Andreas, Rosmaida dan Yohana semoga kebersamaan kita 

terus berlanjut dalam mencapai cita masing-masing ya…. 
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13. Terima kasih juga buat orang yang menjadi inspirasiku untuk mengejar 

cita-cita dan seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian 

skripsi ini dan seluruh teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan 

namanya satu per satu :D   ;)  

Akhir kata Terima kasih sedalam-dalamnya dan sebesar-besarnya atas 

semua doa, bantuan, dan semangatnya penulis tidak bisa membalasnya semoga 

kebikan kalian smeua dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan selalu dalam 

perlindunganNya. Aku bersyukur memiliki kalian semua. God bless us forever. 

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi kita semua. 

Medan,   Juni 2017 

Penulis 
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