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KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yang 

Maha Kuasa, sumber kekuatan penulis dan yang telah mencurahkan berkat dan 

kebijaksanaan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan  

skripsi yang berjudul “Pengaruh Disiplin dan Lingkungan Belajar Terhadap 

Prestasi Belajar Pada Mata Pelajaran Ekonomi Siswa Kelas X di SMA N 2 

Kabanjahe T.P. 2016/2017”. 

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan bagi mahasiswa S1 pada Jurusan Pendidikan 

Ekonomi, Prodi Pendidikan ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh 

karena itu dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritik dan 

saran yang membangun dari semua pihak yang berkenaan demi kesempurnaan skripsi 

ini.   

 Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menerima banyak masukan, bimbingan 

dan dorongan semangat yang tidak ternilai harganya dari beberapa pihak. Untuk itu 

dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada:  

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

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

Universitas Negeri Medan beserta staffnya. 

3. Bapak Dr. Eko Wahyu Nugrahadi M.Si, Wakil Dekan Bidang Akademik 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

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

Universitas Negeri Medan. 

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

Universitas Negeri Medan. 

6.  Bapak Drs. Johnson, M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi saya yang 

telah memberikan waktu, bimbingan dan motivasi yang sangat 

mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini dan selaku dosen 

pembimbing akademik saya yang telah membantu saya dalam 

menyelesaikan perkuliahan. 

7. Bapak dan Ibu dosen Pendidikan Ekonomi beserta staff pegawai. 

8. Bapak Bastaria Sinulingga, S.Pd, M.Pd,  selaku kepala sekolah SMA N 2 

Kabanjahe yang telah memberikan izin selama penulis melakukan 

penelitian. 

9. Seluruh siswa-siswi kelas X di SMA N 2 Kabanjahe yang telah bersedia 

menjadi responden dalam penelitian ini. 

10. Teristimewa buat orang tua tercinta N. Sembiring yang selalu setia 

memberikan perhatian serta dukungan dalam bentuk materil maupun non 
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materil dan Ibunda R.Br Ginting terimakasih atas segala usaha dan kerja 

keras selama ini yang selalu mendidik dan membesarkan saya dengan 

penuh cinta kasih dan kesabaran sehingga saya dapat menjadi seperti 

sekarang ini. Kalian adalah orang tua terhebat dan pahlawan sejati dalam 

hidup saya. 

11. Teristimewa buat keluarga besarku, Kakakku  Windari Bregina, dan 

adikku Cintia Fidella terimakasih sudah menjadi penyemangat serta 

memberikan inspirasi dan nasehat-nasehatnya yang selalu memberikan 

motivasi dan memberikan dukungan dalam bentuk materil dan non 

materil. Terimakasih untuk dukungan dan semangat dan doanya.   

12. Buat sahabat-sahabat terbaik dari Joshua Generation Danyel Pebro 

Matondang, Eva Veronicha, Florencya Butar-Butar, Tiohohu Ketaren, 

Yohanes Richardo Hutauruk, terima kasih telah menjadi sahabat terbaik 

dan menjadi teman seperjuangan yang selalu membantu, memotivasi satu 

sama lain dalam melalui hari-hari perkuliahan penulis selama ini. Canda 

dan tawa kalian takkan terlupakan.  

13. Untuk seluruh teman-teman Pendeko A Reguler stambuk 2013 yang tidak 

bisa disebutkan satu persatu. Walaupun kita susah kompak tetapi kalian 

yang terbaik dan terima kasih telah menjadi teman terbaik selama ini. 

Kalian tak terlupakan.  
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14. Untuk teman-teman PPLT SMA Negeri 13 Medan, terimakasih atas 

pengalaman yang boleh kita dapatkan selama PPLT di SMAN 13 Medan. 

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada 

seluruh pihak yang membantu dan mendukung dalam proses penyelesaian skripsi ini 

yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Kiranya skripsi ini bermanfaat bagi 

seluruh pihak sebagai bahan perbandingan lebih lanjut guna perkembangan ilmu 

pengetahuan. Tuhan Yesus Memberkati. 

       Medan,      Juni 2017 
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