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 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, 

sumnber segala Kekuatanku yanag telah mencurahkan berkat, segala kasih dan 

karunia serta hikmat kebijaksanaan kepada penulis dapat menyelesaikan penulisan 

skripsi yang berjudul “Pengaruh Minat Belajar Dan Lingkungan Sekolah 

Terhadap Prestasi Belajar Ekonomi Siswa Kelas X SMA Negeri 4 Medan T.P 

2016/2017.” 

 Penulisan skripsi ini merupakan sebagian persyaratan untuk memperoleh 

gelar Sarjana Pendidikan bagi mahasiswa program S1 Jurusan Pendidikan 

Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan. Penulis menyadari 

bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun dari 

segi tata bahasa. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.  

 Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis tidak dapat berjuang sendiri 

tanpa bantuan dan dukungan dari semua pihak dan terlepas dari hambatan-

hambatan serta kesulitan dalam menyelesaikannya. Namun, dengan usaha dan 

kerja keras yang maksimal akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan juga. Pada 

kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih 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 Wakil Dekan I Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Medan 

4. Bapak Drs. Jhonson, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan 

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

sekaligus dosen penguji I yang telah memberikan kritik dan saran yang 

sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini 

6. Bapak Dr. Dede Ruslan, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan 

Ekonomi Universitas Negeri Medan 

7. Bapak Drs. La Hanu, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis 

yang telah memberikan banyak masukan, kritik dan saran serta bimbingan 

yang berguna dalam penyusunan skripsi ini 

8. Bapak Drs. Mayor Sihombing, M.Pd selaku Dosen Penguji II penulis yang 

telah banyak memberikan kritik dan saran yang sangat berguna dalam 

penyusunan skripsi ini 

9. Ibu Noni Rozaini, M.Si selaku Dosen Penguji III yang telah banyak 

memberikan kritik dan saran yang sangat berguna dalam penyusunan 

skripsi ini 

10. Para Dosen, Staff dan Pegawai yang ada di Fakultas Ekonomi, khususnya 

Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi atas segala ilmu dan bantuan 



yang telah diberikian kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas 

Negeri Medan. 

11. Drs. Ramly, M.Pd selaku kepala sekolah SMA Negeri 4 Medan atas waktu 

dan kesempatan yang diberikan kepada penulis 

12. Ibu Evedeline Lubis, S.Pd selaku guru mata pelajaran Ekonomi kelas X 

MIA SMA Negeri 4 Medan atas waktu dan bantuan serta bimbingan yang 

diberikan kepada penulis, selama melakukan PPL dan penelitian serta 

seluruh guru dan staff pegawai di SMA N egeri 4 Medan. 

13. Teristimewa buat pahlawan dalam hidupku Ayah dan Ibu tercinta (R. 

Hutapea dan N. Pasaribu) terimaklasih untuk seluruh perhatian, dukungan 

dalam untaian Do’a yang tidak pernah habis-habisnya maupun materi 

selama penulis menuntut ilmu sampai menyandang gelar Sarjana 

Pendidikan. Semoga Tuhan Senantiasa menyertai dan memberikan 

berkatNya serta umur yang panjang kepada kalian. 

14. Untuk abangku tersayang Ojak Paruntungan Hutapea (Papa Oswald 

Reymondus Hutapea) pahlawan kedua dalam hidupku, yang tidak 

berhentinya memberikan dorongan lewat Do’a dan nasehat terindah buat 

penulis. Semoga sukses dan sabar dalam membina bahtera rumah tangga, 

menjadi kepala keluarga yang patut untuk dicontoh. 

15. Untuk kakakku tersayang Yanti Debora Hutapea (Mama Raffan Haikal 

Alfarezi), yang tidak pernah lelah memberikan dorongan lewat untaian 

Do’a atau motivasi serta nasehat terindah kepada penulis dalam 



menyelesaikan skripsi ini. Semoga sukses dan sabar dalam membina 

rumah tangga , dan menjadi seorang ibu yang patut untuik dicontoh. 

16. Buat adik-adikku tercinta, Kristina Hutapea, Mei Sartika Hutapea, Yanto 

Fernando Hutapea, Fretty Juwita Hutapea, yang selalu memberikan 

dorongan , bantuan lewat Do’a dalam penyelesaian skripsi ini. Semangat 

dalam menuntut ilmu dan jangan pernah berhenti untuk belajar 

17. Buat Kost Belat (KOBE 104) Pancing (Johanna Siburian, Ruth Nababan, 

Mandalike Nainggolan, Kak Lini Nainggolan, Bg Hendra Tarigan, Adven 

Situmorang, Bg Roy Simanjuntak, Kak Helda Hutagalung) yang selalu 

memberikan dikungan an motivasi kepada penulis. 

18. Buat keluarga besar B.Reguler Pendidikan Ekonomi 2013 (Jefry 

Simanullang, Irwanto Situmorang, Marni Sihombing, Melida Siregar, 

Pelita Sianturi, Melva Sianturi, Melisa Sitorus, serta teman-teman 

lainnya). Terimakasih untuk kebersamaan kita selama ini, semoga 

kesuksesan selalu menaungi kita. 

19. Buat teman-teman seperjuangan PPLT UNIMED 2016 di SMA Negeri 4 

Medan (Lismauli,Sugiono, Morilius Gea, Irwan Risky, Eva, Fitri, 

Lestiana, Monika, dan semua anak PPLT SMANPAT) semoga 

kebersamaan kita terus berlanjut sampai selamanya 

20. Buat seluruh siswa kelas X MIA SMA Negeri 4 Medan, terimakasih atas 

bantuannya selama peneliti melakukan penelitian disana, semoga kita 

semua diberi umur yang panjang dan dapat bertemu kembali dalam 

keadaan sehat. 



Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada 

seluruh pihak yang mendukung proses penyelesaian skripsi yang tidak mungkin 

disebutkan satu per satu. Dan kiranya skripsi ini bermanfaat bagi seluiruh pihak 

sebagai bahan perbandingan lebih lanjut guna perkembangan ilmu pengetahuan. 
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