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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim,, 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah 

melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Motivasi Belajar dan Fasilitas 

Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas X 

SMA Negeri 1 Tebing Syahbandar T.A 2016/2017”. Skripsi ini merupakan salah 

satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana pada program S1 

Jurusan Pendidikan Ekonomi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih terdapat 

banyak kekurangan, baik dalam isi, teknik penulisan dan lain sebagainya, 

dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Untuk 

itu penulis mohon kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi 

kesempurnaan skripsi ini. 

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menerima arahan dan bimbingan 

serta dorongan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan 

dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada : 

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

Medan, yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan 
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pada Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Medan. 

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

Universitas Negeri Medan. 

3. Bapak Dr. Eko Wahyu Nugrahadi, M.Si., Wakil Dekan I Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

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

Universitas Negeri Medan sekaligus selaku dosen pembimbing skripsi 

yang telah banyak memberikan kemudahan dalam berdiskusi, memberikan 

bimbingan, arahan, dan saran kepada penulis serta memberikan masukan 

dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. 

5. Bapak Dr. Dede Ruslan, M.Si., selaku sekretaris Jurusan Pendidikan 

Ekonomi Fakultas Ekonomi Univesitas Negeri Medan. 

6. Ibu Dr. Fitrawaty, SP., M.Si., selaku dosen pembimbing akademik yang 

telah memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi. 

7. Bapak dan Ibu Dosen Penguji Skripsi penulis yang telah memberikan 

arahan dan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini. 

8. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan yang telah 

memberikan ilmunya kepada penulis sehingga penulis memiliki bekal 

untuk masa depan penulis. 

9. Bapak H.Syarial Helmi Lubis, S.Pdi, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 

Tebing Syahbandar, yang telah memberikan bantuan dan tempat bagi 

penulis untuk mengadakan penelitian dan Bapak J. Tarigan S.Pd selaku 
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guru mata pelajaran ekonomi kelas X SMA Negeri 1 Tebing Syahbandar 

yang sudah banyak memberikan masukan dan bantuan untuk penulisan 

skripsi ini. 

10. Seluruh guru dan staf pegawai SMA Negeri 1 Tebing Syahbandar yang 

telah memberikan bantuan dan kemudahan bagi penulis untuk 

mengadakan penelitian. 

11. Teristimewa buat orang tua tercinta Ibunda Friska Tp.Bolon dan ayahanda 

Alm. Abd Rahim Siregar yang darah, keringat, air matanya mengalir di 

tubuh penulis. Penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai wujud terima 

kasih atas pengorbanan, doa, kasih sayang dan segala yang telah diberikan 

kepada penulis. Tiada kata yang dapat peneliti ucapkan untuk 

mengutarakan rasa bangga penulis kepada ayah dan mama selain terima 

kasih.  

12. Tercinta kakak Hikma Yani Siregar, abang Sutan Pinayungan dan Faisal 

Ramdahan Siregar, terima kasih penulis ucapkan kepada kakak dan abang 

yang selalu memberikan semangat, doa, nasehat dan kasih sayangnya 

kepada penulis, tidak lupa juga teruntuk abang Indra Sakti Tanjung dan 

Kakak Irani Dora Pika Sari Purba terima kasih untuk segala dukungan 

yang telah diberikan kepada penulis. 

13. Terkhusus para keponakan yang tersayang Habib Ozan Siregar, Irsyad 

Wasil Siregar, Abdillah Azzam Siregar, Ali Umar Tanjung, terima kasih 

untuk semangat yang diberikan kepada penulis. 
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14. Sahabat-sahabat seperjuangan yang turut membantu dalam suka dan duka 

Melida Fitri Siregar, Yanti Munthe, India Putri Amelia, dan Indriani 

Syahfitri yang telah memberikan semangat, doa dan bantuan kepada 

penulis yang bersama-sama menghadapi segala rintangan selama 

perkuliahan, semoga kita mendapatkan yang terbaik setelah ini, 

Terimakasih 

15. Siswa/Siswi SMA Negeri 1 Tebing Syahbandar khususnya kelas X untuk 

kerjasama dan dukungannya kepada penulis sehingga penelitian dapat 

berjalan dengan baik. 

16. Teman-Teman B Reguler 2013 yang selalu menyemangati dan membantu 

dalam penyelesaian skripsi ini, semoga kita mendapatkan yang terbaik 

setelah ini.  

17. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini 

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut mendapat limpahan balasan 

dari Allah SWT. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan 

bermanfaat bagi pembaca. Amin. 

       Medan,    Februari 2018 

       Penulis, 

 

 

       Khairun Nisa Siregar 

       NIM 7131141059 

 

 


