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KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus yang telah

melimpahkan berkat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga  penulis dapat menyelesaikan

penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pemberian Tugas Dan Disiplin Belajar Terhadap

Prestasi  Belajar Siswa Kelas X IPS Pada Mata Pelajaran Ekonomi di SMA Negeri 12

Medan Tahun Ajaran 2017/2018”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi

sebagian dari syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik dalam

penyusunan skripsi ini, namun penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna untuk

itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun.

Penulis menyadari bahwa banyak pihak-pihak yang membantu penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini. Terutama keluarga tercinta. Untuk itu penulis menyampaikan rasa

terima kasih kepada :
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Negeri Medan sekaligus dosen pembimbing skripsi saya yang luar biasa ramah dan

lembut dan yang selalu meluangkan waktu memberikan bimbingan, dorongan dan

arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini

3. Bapak Dr. Eko Wahyu Nugrahadi, M.Si., selaku Wakil Dekan 1 Fakutas Ekonomi

Universitas Negeri Medan.

4. Bapak Dr. Arwansyah, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Universitas Negeri
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5. Bapak Dr.Dede Ruslan, M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Ekonomi

Universitas Negeri Medan sekaligus Dosen penguji II saya
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6. Bapak Drs.La Hanu. M.Si. selaku dosen penguji I saya dan Bapak Charles Fransiscus

Ambarita, S.Pd.,M.Si. selaku dosen penguji III saya.

7. Bapak Drs. Mayor sihombing, M.Pd. yang luar biasa selaku dosen pembimbing

akademik saya yang tidak pernah lupa memberi nasehat dalam perkuliahan serta ibu

yang selalu mendoakan.

8. Bapak/Ibu Dosen Pendidikan Ekonomi beserta staf pegawai yang telah mengajari

penulis sesuai dengan bidangnya masing-masing selama perkuliahan.

9. Guru Ekonomi dan staf tata usaha SMA Negeri 12 Medan yang telah bersedia

memberikan Daftar Kumpulan Nilai siswa dan seluruh siswa kelas X IPS tahun ajaran

2017/2018 yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.

10. Teristimewa kepada orangtua saya, Bapak tercinta, Morhan Hutagalung dan ibu

terhebat saya Pinondang Sipahutar atas Doa, dukungan dan kasih sayang yang tiada

habisnya. Aku sayang kalian bapak, mamak. Gelar Sarjana Pendidikan ini

kupersembahkan untuk Kemuliaan Tuhan dan untuk bapak dan mamak. Kepada kaka

pertamaku Dewi Hutagalung, kaka keduaku Poina Hutagalung, kaka ketigaku

Rasmina Hutagalung, kaka keempatku Sendang Uli Hutagalung, ito pertamaku

Pasogit Hutagalung, dan itoku yang bungsu Meizen Hutagalung terimakasih banyak

atas doa dan dukungan kalian yang tidak pernah habis. Aku sayang kalian bertubi-

tubi. Serta seluruh keluarga besar, dekat maupun jauh yang tidak bisa penulis

sebutkan satu persatu terima kasih banyak.

11. Terima kasih untuk keluargaku di Medan keluarga Besar Paduan Suara Magnificum

Et Bonum yang telah memberikan dukungan, pengalaman dan Doa yang berharga

selama ini kepada penulis, membuat hidupku penuh warna. Cintaku padamu tak

pernah pudar.
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12. Kepada UKMKP-UP FE. Terimakasih atas pelajaran yang diberikan serta

pelayanannya. Khususnya kelompok kecil saya yang masih bertahan meskipun jarang

bersama-sama ERSG (Tioria, Yuliana, Yalum dan Kak Ruth) jangan pernah menjauh.

13. Kepada Dame Christina Pakpahan sahabat terbaikku yang ku kenal diawal semester 3

yang selalu mengerti diriku dan yang bisa saling menguatkan. Doaku hubungan

persahabatan kita tak pernah putus kecuali maut yang memisahkan. Love you as my

sister.

14. Kepada teman-temanku Haha Hihi Squad (Simson,Syaril, Rike, Ayumi, Siti), yang

dibentuk saat melaksanakan PPLT semester 7, kalian mengisi hidupku. Meski rencana

nobar sama belum terealisasi. Harapanku kita bisa membuat cerita bersama lagi.

15. Kepada teman-temanku kelas B-Reguler 2014 Pendidikan Ekonomi yang tidak pernah

full tim kalau melakukan sesuatu yang sudah direncanakan. Kalian teman teman yang

unik, semoga kita semua bisa berjumpa lagi dengan status yang luar biasa hebat.

16. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

yang menjadi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, penulis mengharapkan

kritik, saran dan masukan yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata

penulis mengucapkan terima kasih. Tuhan Memberkati.
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