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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan Syukur penulis panjatkankepada Tuhan Yang Maha Esa atas 

segala anugerah dan kasih karunia-Nya yang telah menyertai dalam setiap proses 

pengerjaan dari awal hingga pada tahap ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Pendekatan Saintifik Berbantuan 

Multimedia Terhadap Hasil Belajar Ekonomi SiswaSMK Swasta Jambi 

Medan T.P. 2018/2019”. 

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu presyaratan 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan bagi Mahasiswa/Siswi Program Studi 

Pendidikan Ekonomi Jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Medan. 

Penulisan menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak 

terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa dukungan doa, motivasi dan 

materi. Untuk itu pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis 

menyampaikan rasa terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom M.Pd selaku Rektor Unimed 

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

Ekonomi 

3. Bapak Dr. H. Arwansyah, M.Si selaku ketua Jurusan Ekonomi 

4. Bapak Dr. Dede Ruslan, M.Si selaku Sekertaris Jurusan Ekonomi  

5. Bapak Drs. Thamrin, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya 

yang telah meluangkan waktu untuk membantu, membimbing, 

memotivasi saya dan memberikan masukan selama proses penulisan 

skripsi saya 

6. Bapak/Ibu Dosen Pembanding yang telah memberikan arahan dan 

saran dalam proses penulisan skripsi saya 

7. Bapak Kepala Sekolah SMK Swasta Jambi Medan Albiner Simbolon 

dan Ibu Ernawati Naibaho S.Pd yang telah membantu saya 

memperoleh data-data untuk menyelesaikan penelitian sehingga skripsi 

ini dapat terselesaikan 
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8. Untuk yang terkhusus dan teristimewa ucapan terimakasih yang 

sebesar-besarnya saya ucapkan kepada kedua orang tua saya almarhum 

ayahanda Laban Tomo Silaban dan Ibunda Derlina Simbolon yang 

tiada henti mendoakan dan memberikan semangat yang begitu luar 

biasa bagi saya, bukan hanya ketika penyusunan skripsi ini saja 

melainkan seumur hidup saya sosok beliaulah yang dengan keikhlasan 

dan sejuta pengorbanannya merawat dan membesarkan saya hingga 

saya menjadi seperti sekarang ini. Terkhususnya untuk ibunda tercinta 

terimakasih sudah menjadi ayah sekaligus ibu yang sangat berperan 

penting selama ini, Semoga Tuhan selalu memberkatimu dan 

memberikanmu umur panjang dan kebahagian 

9. Teristimewa kepada Mamatua dan Bapatuayang selalu mengasihiku,  

Terimakasih sudah memberikanku kasih sayang yang sangat berarti 

untuk ku dan adik ku semoga kelak aku bisa membalas kasih sayang 

yang telah diberikan untuk ku 

10.  Teristimewa untuk adik ku Reswadi Silaban teman curhat, berantam 

dan pengisi kehidupan saya sehari-hari 

11. Teristimewa untuk abang saya Junaidi Silaban, Mei juwita Silaban, 

Lilis Silaban, Roika Silaban, Mutiara Silaban, Udin Silaban sudah 

menjadi abang, kakak yang baik dalam hidup saya. 

12. Teristimewa untuk teman seperjuangan saya R. Silalahi dari SMA 

hingga saat ini selalu memberikan semangat dan selalu memberikan 

dukungan positif  

13. Kepada Nantulang Erna Naibaho, terima kasih sudah membimbing 

saya selama saya menjadi siswa bimbingan PPL di SMK Swasta Jambi 

Medan 

14. Kepada Sahabat saya Lambok Evelita Br anakanpun terimaksih sudah 

menjadi teman yang asik untuk diajak berbicara, berbagi cerita 

pengalaman penyusunan proposal hingga tahap skripsi. Teman yang 

diajak begadang untuk mengerjakan tugas, proposal, teman susah sedih 

kalau lagi enggak punya uang, makan dua kali sehari, teman yang 
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selalu ada kapanpun pasti bisa diajak kemana-mana. Terimakasih 

sudah mengijinkan saya untuk menginap dikos mu, makan berdua, 

tidur berdua dan terimaksih sudah menemaniku setiap diajak ke 

kampus jalan kaki saat keuangan menipis. 

15. Kepada Sahabat saya Asih Devi Andryani,Aprinawati Pinem,Citra 

Suryani Simbolon, Ester Seprina Hutahuruk, Frisca Silitonga,Martini 

Silaban terima kasih untuk pertemanan kita, kerja samanya, motivasi, 

suka-duka selama ini sampai pada tahap skripsi ini 

16. Terima kasih kepada teman satu kos, Enjel butar-butar, Ramelan 

Sinaga, Riski Gultom, Renhad Sitorus sudah menjadi seperti keluarga 

sendiri selama menjadi anak kos di medan 

17. Terima kasih untuk teman-teman seperjuangan A Reguler Pendidikan 

Ekonomi Stambuk 2014 

Akhir kata saya mengucapkan terima kasih ke pada seluruh pihak yang 

membantu, mendukung dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak 

dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga Tuhan membalas semua 

kebaikan yang telah di berikan dan dilakukan kepada saya. Saya berharap 

semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat pada perkembangan ilmu 

penngetahuan dibidang dunia pendidikan. Amin. 

Medan,    September 2018 
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