KATA PENGANTAR

Segala kemuliaan dan segala hormat hanyalah bagi Dia Allah yang luar
biasa Tuhan Yesus Kristus yang sampai hari ini tetap memelihara kehidupan
penulis. Sungguh adalah sebuah kasih karunia ketika penulis mampu mengerjakan
skripsi ini tepat waktu. 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.
Skripsi ini berjudul “Pengaruh Lingkungan Keluarga, Lingkungan
Sekolah dan Disiplin Belajar terhadap Prestasi Belajar Ekonomi Siswa Kelas
XI IPS SMA N 1 Siantar Narumoda Tahun Ajaran 2016/2017”.
Selama menjalani perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini, penulis
telah banyak menerima bantuan, dorongan, saran, motivasi, petunjuk dan doa dari
berbagai pihak. Atas bantuan tersebut, melalui tulisan ini penulis mengucapkan
terimakasih kepada:
1. Bapak Prof. Dr Syawal Gultom, M.Pd sebagai 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 sebagai Wakil Dekan Bidang
Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan.
4. Bapak Dr. Arwansyah, M.Si selaku Ketua Jurusan Pendidikan
Ekonomi Universitas Negeri Medan.
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5. Bapak Dr. Dede Ruslan M.Si selaku dosen pembimbing skripsi saya
yang telah memberikan waktu, bimbingan dan motivasi yang sangat
mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak M.Yusuf Nasution, M.Si selaku dosen pembimbing akademik
saya yang telah membantu saya dalam menyelesaikan perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu dosen Pendidikan Ekonomi beserta staff dan pegawai.
8. Bapak Piner Sihotang M.Si selaku kepala SMA N 1 Siantar
Narumonda yang telah memberikan izin selama penulis melakukan
penelitian.
9. Seluruh siswa-siswi kelas XI IPS SMA N 1 Siantar Narumonda yang
telah bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.
10. Teristimewa untuk Ayah dan Ibu ku yang telah tenang bersama Bapa
di Surga. Terimakasih cinta kalian membuat ku bertahan sampai hari
ini. Gelar Sarjana ku persembahkan untuk kalian berdua. Semoga
kalian berdua bahagia dari Surga melihat kebahagiaan ku ini.
11. Teristimewa kembali untuk semua keluarga besarku yang selama ini
telah benar-benar membantuku selama perkuliahan ku sampai aku
menyelesaikan skripsi ini. Untuk Ito Hiras Butarbutar terimakasih
telah

menjadi

Bapa

yang

baik

buatku,

terimakasih

selalu

menyemangati ku kuliah, terimakasih selalu memberikan donasi
untuk membantu perkualiahanku. Terimakasih untuk cinta kalian
sekeluarga ito. Untuk Eda Hotmi Damanik terimakasih telah
mendampingi hari-hari kami, terimakasih telah menjadi Ibu bagiku.
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Terimakasih telah mendengar ceritaku dan selalu menyemangatiku
untuk kuliah. Untuk keponakanku Enjel, Francisco, Stevan
terimakasih selalu menjadi alasan bou untuk tertawa. Terimakasih
selalu kepo soal kehidupan pribadi dan percintaan bou. Bou sangat
mengasihi kalian.
12. Untuk Bang Ganda Butarbutar. Terimakasih telah lahir sebelum aku.
Terimakasih telah menjadi sahabat lelakiku, tempatku berbagi keluh
kesah

selama

pengerjaan

skripsi

ini.

Terimakasih

selalu

menyemangatiku kuliah, menyemangati ku tetap bersyukur. Aku
berhutang banyak padamu. Terimakasih untuk setiap bantuanmu.
Setiap hal yang kau lakukan akan ku tulis baik-baik dalam ingatanku.
Bersabarlah, aku pasti akan membuat mu tersenyum.
13. Untuk Ito Henok Butarbutar terimakasih untuk semua kebaikanmu,
nasihatmu, semangatmu. Sabarlah, aku pasti akan membantumu.
Untuk Ito Kores Butarbutar sekeluarga terimakasih untuk semuanya,
kalian mendewasakanku. Untuk Keluarga K Reni Butarbutar
terimakasih kag. Aku mengasihimu dan aku belajar banyak darimu.
Untuk keluarga Bg Marojahan Butarbutar terimakasih untuk segala
sesuatunya. Cepatlah pulang aku merindukan kalian  Dan akhirnya
aku berterimakasih untuk semua keluargaku yang telah membantuku
selama perkuliahan hingga aku menyelesaikan semua ini dengan
baik. Bersabarlah, aku pasti akan membuat kalian tersenyum.
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14. Untuk sahabat-sahabatku KK Miracle. Yang sudah ku anggap sebagai
keluarga ku. Untuk K Nyta, April, Desi, Elida, Hotmauli, Miduk,
Oktavia. Aku mengasihi kalian unnie. Aku akan selalu mengingat
semua masa-masa yang sudah kita lewati selama 4 tahun di
perkuliahan ini. Terimakasih buat semuanya. Aku menunggu
undangan kalian 
15. Untuk sahabat-sahabatku di kelas A Reg Pendidikan Ekonomi 2013.
Untuk Desi Sagala, Elida Simarmata, Esra Tririna, Ester Sinaga dan
Pebri Handayani. Aku bersyukur mengenal kalian. Tetaplah kita
menjadi sahabat seperti ini. Mari berjanji untuk tidak saling berpisah
satu sama lain. Terimakasih telah dan selalu mencintaiku. Aku
mengasihi kalian.
16. Untuk gadis-gadis kebanggaanku KK Agave “Febriana, Lespikawaty,
Lidia Lavenia dan Lydia Panjaitan” terimakasih deg telah hadir di
kehidupan kakag dan kalian membuatnya menjadi lebih berwarna.
Tetaplah setia di dalam Dia.
17. Untuk yang terkasih brohh ku Irvan Silalahi. Terimakasih telah
menjadi brohh yang terbaik. Selalu mengertiku selama pengerjaan
tugas akhir ini. Terimakasih telah membantuku mengolah data,
terimakasih telah membelikanku makanan enak ketika aku sibuk
dengan

SPSS.

Terimakasih

mengasihimu, cepatlah menyusul.
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sayang

untuk

segalanya.

Aku

18. Untuk semua teman-teman sekelas di A Reg Pendidikan Ekonomi
2013. Terimakasih weh, kelak kita akan reuni bersama dan akan
bercerita tentang kehidupan percintaan, karir, rumah tangga, dll. Aku
menunggu itu.
19. Untuk semua teman-teman PPLT SMA N 1 Medan. Terimakasih atas
pengalaman tak terlupakan di posko dua, pengalaman di kantin
sekolah. Mari bersemangat 
20. Untuk semua sahabat, teman-teman ku yang lainnya. Untuk Ayu
Saragih terimakasih telah menjadi teman sekamar yang baik untuk
ku. Untuk bebeb ku Maria Sirait makasih sayang, semangatlah untuk
skripsimu juga. Untuk Namboru Desi Yanti Butarbutar. Untuk
mantan X3, mantan Ips 2, untuk teman-teman di Kost 134 A dan
semuanya yang tidak dapat ku ucapkan satu per satu.
Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih yang terdalam dari hati
penulis kepada seluruh pihak yang membantu dan mendukung dalam proses
penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kiranya
skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak sebagai bahan perbandingan lebih lanjut
guna perkambangan ilmu pengetahuan.
Medan,

Agustus 2017

Dorti Butarbutar
7132141012
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