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Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua berkat yang 
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Karakter dan Disiplin Belajar Siswa terhadap Prestasi Belajar Ekonomi Siswa Kelas X  
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yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana pada program S-1 Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 
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tersebut, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
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lancarnya penulisan skripsi ini. 
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7. Bapak Drs. La Hanu,M.Si selaku Pembimbing Akademik penulis selama perkuliahan. 

8. Bapak Dr. Arwansyah, M.Si, bapak  Prof. Indra Maipita, M.Si, Ph.D dan Ibu Ivo Selvia 

Agustina ,SE,M.Si selaku penguji skripsi saya yang telah memberikan arahan dan 

masukan dalam penyempurnaan skripsi ini. 
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10. Bapak Saor Boni Tua Sihotang, S.Pd, M.Si selaku kepala sekolah   SMA Negeri 1 Girsip 

Bolon yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan 

penelitian.  

11. Wakil Kepala Sekolah dan seluruh guru SMA N 1 Girsip Bolon khususnya bapak P. 

Nainggolan, S.Pd,  Ibu Melfa, S.Pd selaku Guru Ekonomi yang telah memberikan 

bantuan  bagi penulis dalam mengadakan penelitian. 

12. Teristimewa My Beloved Grandma, terimakasih untuk kasih sayang, segala doa, 

semangat  dan segalanya yang tidak dapat dihitung dan disebutkan satu persatu serta 

dukungan agar penulisan skripsi ini dapat segera diselesaikan. 

13. Teristimewa Bapak Belsasar Butarbutar dan Mama tercinta Minarni Rionita Manik , 

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

skripsi ini dapat segera diselesaikan. 

14. Terimakasih Untuk dua tulangku tersayang ancel lala dan ancel Gap yang selalu 

memberikan dukungan, kritikan dan masukan selalu dalam penyelesaian skripsi ini. 
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15. Terima kasih kepada Tulang dan tante tercinta, Tante kudeng, Tante Riani, Tante Lusi. 

Dan adik-adik tercinta Ester Valentina, Teger, Adel, Mega dan adik sepupu semua terima 

kasih telah memberikan dukungan dan semangat untuk penulis. 

16. Terimakasih juga disampaikan kepada sahabatku tersayang , tercinta segalanya deh, 

Poppy Wulandari dan Agnes Sinaga orang yang selalu memberikan motivasi, support 

yang luar biasa, yang selalu ada dari semester satu sampai sekarang , “kalian terbaik lah “ 

kutemukan cinta pada kalian sayang dan kalian itu  sekaligus penasehat skripsi penulis 

terima kasih sudah menjadi warna dihidup penulis. 

17. Terima kasih kepada sahabat tersayang  Rini Permata sari saragih, Edak Maria 

Gracetifany yang selalu ada setiap saat, kalian adalah sahabat terbaik yang ditakdirkan 

selalu bersama, teman sekelas, PPL, satu gereja entah satu apa lagi yang pasti turut 

memberi warna dalam hidup penulis, terima kasih  telah menyemangati penulis dan 

membantu dalam menyelesaikan skripsi penulis. 

18. Teristimewa buat my lovely Roommate “Hartina Manurung “ terimakasih untuk selalu 

mengerti ku semua, terimakasih telah menjadi adik, teman, sahabat dan semuanya. 

19. Terimakasih untuk teman-teman dan adik-adik di kosan 78 Bella Shopie yang selalu 

membantu dan dengerin cerita penulis, adek aglin, Nova, Wanti sumpah kalian badai lah, 

untuk adik Esra yang selalu mendukung kaka juga, kak vega yang memotivasi, Kak 
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21. Untuk nama yang masih Abstrak, terimakasih buat dukungan dan semangatmu untukku. 

terima kasih buat sugesti disiplinmu yang membuat aku mulai mencintai aturan dan 

disiplin, dan mengenalmu membuat aku ingin jadi pelayan, lebih dewasa dan berpikir 

lebih matang, kehadiranmu memberi arti untukku. 

22. Terima kasih buat kakak tersayang kak sukmariati barutu dan para rekannya romario 

barutu, Swandi L.Tobing, Dwi Sitohang dan yang lainnya yang selalu ada untuk segala 

kesedihan dan kebahagianku dan menjadi keluarga bagiku. 

23. Terimakasih juga buat itoku yang menjadikan aku sungguh seperti ito, selalu ada disaat 

yang tepat untuk membantuku, termasuk saat drama kehilangan laptop pun terjadi, 

terimakasih buat segalanya ito. 

24. Terima kasih buat organisasi dan segala pihak yang terkait didalamnya Persma Kreatif 

Unimed, UK-KMK Unimed, komunitas FEEL CLUB, YIPC(Young Interfaith Peace 

Community) , TMC(Travelling Medan Community), BSM(Bussnies School Motivator) 

yang membantu penulis untuk lebih bertumbuh dan berkembang didalam perkuliahan 

selama 4 tahun ini. 

25. Terima kasih B ekstensi kalian luar biasa, kita sudah seperti saudara, kelak jadilah orang 

yang bermanfaat bagi orang lain. Semangat…… 
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Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak 
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