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KATA PENGANTAR 

Segala Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

melimpahkan hikmat dan kebijaksanaan serta rahmat karunia-Nya sehingga 

penulis memperoleh kemudahan dalam menyusun dan meyelesaikan skripsi ini 

dengan baik. Skripsi ini berjudul “ Pengaruh Kreativitas Guru dan Minat 

Belajar Siswa Terhadap Prestasi Sisa Kelas XI MIPA pada Mata Pelajaran 

Ekonomi SMA N 3 Medan T.A 2016/2017. 

Dalam penulisam skripsi ini penulis tidak terlepas dari berbagai 

hambatan dalam penyelesaiannya. Namun berkat karunia-Nya dan dukungan 

serta semangat dari berbagai pihak, akhirnya penullis dapat menyelesaikan  

skripsi ini dengan baik. Atas dukungan dan semangat tersebut, penulis 

mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd selaku Rektor Universitas 

Negeri Medan. 

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

Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

3. Bapak Dr. H. Arwansyah, M.Si selaku Ketua Jurusan Pendidikan 

Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

4. Bapak Drs. H. M. Fachry Nasution,M.Pd.,M.Si selaku Dosen 

Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan nasehat 

bimbingan dan arahan kepada penulis sampai dengan selesainya 

penulisan skripsi ini 
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5.  Bapak Dr. M.Yusuf, M.Si selaku Pembimbing Akademik saya 

yang telah memberikan bimbingan dan arahan akademik kepada 

penulis selama proses perkuliahan. 

6. Bapak penguji saya ( Bapak Drs. H. Thamrin, M.Si, Bapak Dr. 

Dede ruslan,M.Si, Bapak Dr.H. Arwansyah,M.Si) yanng telah 

memberikan arahan dan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini 

7. Seluruh Dosen dan Staf Pegawai Administrasi Program Studi 

Pendidikan Ekonomi yang turut membantu selama kuliah di FE 

UNIMED. 

8. Dengan segala hormat dan rasa cintaku, teristimewa saya ucapkan 

terimakasih kepada Orang Tua saya, Ayahanda L. Sinaga dan 

Ibunda L. Sihombing dan seluruh keluarga (brother’s and Sister’s) 

yang telah bekerja keras membantu memberikan dorongan 

semangat, moral dan materil, kasih sayang serta doa yang tulus, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sampai ke perguruan 

tinggi Universitas Negeri Medan dan menyandang gelar 

Sarjana/S1. 

9.  Para wanita ku/sahabat tercinta dan juga teman seperjuangan 

(Dorti, Elida, Febri, Desi, Esra) yang telah memberikan dukungan 

dan kebersamaannya dalam suka dan duka yang tak akan ku 

lupakan (love them) 

10. Terimakasih but tetangga bestie ( herlin dan hertati, sebagai 

parhobas), Aan dan Eva sebagai tim hore-hore 
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11.  Tim Solid ( bang Gunung Sitorus, ka Sri Simbolon, dan juga Riris 

Siringo-ringo) yang memberikan semangat dan dukungan doa dan 

juga selalu bersama melayani. Aku sangat mengasihi kalian dan 

Kalian tak akan kulupakan dan cepat menyusul untuk tahun depan 

bagi ke dua personil. 

12. Terimakasih buat orang tua rohani ku ( Bapak Pdt. Dr. James 

Pasaribu., dan juga mama pendeta) yang selalu mendoakan aku. 

13. Terkhusus untuk yang terkasih Iwandi Sinurat, S.Kom., terimakasih 

untuk mu yang selalu medukung ku dalam doa dan juga motivasi 

selama ini.  

14.  Para keluarga seperjuangan kost 17 ( Merry, Rosenni, Soyan, 

Romasni, Irma, Inca, Nelpry dan Ika) terimakasih untuk dukungan 

semangat dan juga doanya dan juga terimakasih untuk setiap 

kebersamaannya.  

15. Buat teman-teman sekelas Pendidikan Ekonomi kelas A Reguler 

2013 terimakasih untuk kebersamaannya selama 3 tahun ini, untuk 

dukungan semangat dari teman-teman semoga kelak kita sukses dan 

dapat berjumpa kembali. 

Atas segala bantuan, kerjasama, dan dorongan motivasi seluruh 

pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis 

menghanturkan banyak terimakasih semoga apa yang kita kerjakan 

penulis khususnya dapat bermanfaat bagi banyak pihak khususnya 
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dalam dunia pendidikan, Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita 

sekalian. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, 

oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya 

membangun demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, 

penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya 

dan pembaca umumnya. Terima Kasih. 
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       Ester Sinaga 

       NIM. 7131141035 

 

  

 

 

 


