
i 
 

KATA PENGANTAR 
 
 

 
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, oleh karena 

berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Pengaruh Pola Asuh Orangtua dan Minat Belajar Terhadap Prestasi 

Belajar Ekonomi Siswa Kelas X IIS SMA Negeri 1 Pancur Batu T.A 

2016/2017”.  

Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi sebagian persyaratan 

untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan. Jurusan Pendidikan Ekonomi, 

Program Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

Penulis tidak akan lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 

yang telah membantu, membimbing dan mendukung penulis dalam penyelesaian 

skripsi ini, khususnya 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. Eko Wahyu Nugrahadi,M.Si selaku Pembantu Dekan I Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

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

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan sekaligus dosen pembimbing 

skripsi penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga dan memudahkan 

penulis dalam setiap urusan demi lancarnya penulisan skripsi ini. 



ii 
 

5. Bapak Dr. Dede Ruslan,M.Si selaku Sekretaris Jurusan Pedidikan 

Ekonomi. 

6. Bapak Drs. La Hanu,M.Si selaku Pembimbing Akademik penulis selama 

perkuliahan. 

7. Bapak Drs. H.Muhammad Yusuf, M.Si, bapak Dr. M. Nasir, M.S, dan 

bapak Irwansyah,SE,M.Si selaku penguji skripsi saya yang telah 

memberikan arahan dan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini. 

8. Seluruh dosen dan staf pegawai Program Studi Pendidikan Ekonomi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan yang turut membantu selama 

perkuliahan di Fakultas Ekonomi. 

9. Bapak Drs. Joni M.Si, selaku kepala sekolah SMA Negeri 1 Pancur Batu 

yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk 

mengadakan penelitian.  

10. Guru-guru serta murid-murid SMA Negeri 1 Pancur Batu khususnya 

murid-murid kelas X IIS dan MIA yang turut memberikan dukungan 

kepada penulis . 

11. Teristimewa Ayahanda Amiruddin dan Ibunda tercinta Masnun, 

terimakasih untuk kasih sayang, segala doa, semangat serta dukungan agar 

penulisan skripsi ini dapat segera diselesaikan. 

12. Terima kasih kepada kakak dan abang tercinta. Muhammad Bonar, Maria 

Ulfa, Rahmat aulia, Eti Mawaddah. Dan keponakan tercinta Muhammad 

Kenzie Arif, dan Khanza aisyah terima kasih telah memberikan dukungan 

dan semangat untuk penulis. 



iii 
 

13. Terimakasih juga disampaikan kepada Mak Eva (Eva Yuniarti) orang yang 

selalu memberikan motivasi, support yang luar biasa sekaligus penasehat 

skripsi penulis terima kasih sudah menjadi warna dihidup penulis. 

14. Terima kasih kepada kak nita (Siti Yunita Lubis) yang telah 

menyemangati penulis dan membantu dalam menyelesaikan skripsi 

penulis. 

15. Terima Kasih Nadia elennora yang telah mengajarkan bagaimana bisa 

menjadi seorang yang tegar. 

16. Terima Kasih Poppy Wulandari yang telah mengajarkan arti hidup bahwa 

setelah hujan pasti ada pelangi. 

17. Terima Kasih Kepada Eben Ezer yang telah memberikan warna dihidup 

penulis. 

18. Terima kasih B ekstensi kalian luar biasa, kita sudah seperti saudara, kelak 

jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Semangat…… 

19.  Teman-Teman PPLT SMA Negeri 1 Pancur Batu terima kasih untuk 

dukungan sejak masa PPLT Sukses untuk kita semua.  

20. Terima kasih buat MEK yang selalu menjadi warna dihidup penulis (Mak 

Evs, Nadia, Sriniti, Tya, Poppy, Sri Rezeki, Eben ezer, Dedi) terima kasih 

telah mempertemukan saya dengan teman-teman yang luar biasa yang 

selalu menginspirasi dan memotivasi saya selama ini dan telah menjadi 

warna terindah bagi penulis.  

21. Terima Kasih Kepada All is well yang sudah bersama sampai sekarang 

sukses buat kita semua, wisuda barengan kita ya. 



iv 
 

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

banyak membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, yang namanya 

tidak dapat disebutkan dalam ucapan ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini juga 

masih jauh dari kesempurnaan, Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan 

saran yang bersifat membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.  

 
 

Medan,         Juni 2017 
Penulis 

 

 

Nazlah Hanim Nasution 
7133341034 

 
 
 
 


