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 KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penuulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dimana 

atas segala kasih dan berkatNya yang senantiasa menuntun penulis untuk 

menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Perhatian Orangtua Dan 

Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar Ekonomi Siswa Kelas XI IS SMA 

Negeri 2 Medan Tahun Pembelajaran 2017/2018” ini tepat waktu. Penulisan 

skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan bagi mahasiswa program S1 pada Jurusan 

Pendidikan Ekonomi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan.  

Selama menjalani perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini, penulis 

telah banyak menerima bantuan, dorongan, saran, motivasi, pentunjuk dan doa 

dari berbagai pihak. Atas bantuan tersebut, melalui tulisan ini penulis 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 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 

UNIMED. 

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

Fakultas Ekonomi UNIMED. 

4. Bapak Dr. Dede Ruslan, M.Si, selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Ekonomi Fakultas Ekonomi UNIMED. 
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5. Bapak Dr. Eko Wahyu Nugrahadi, M.Si, selaku Dosen Pembimbing 

Akademik penulis yang telah membimbing penulis selama perkuliahan. 

6. Bapak Dr. Muhammad Yusuf, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi 

yang telah senantiasa sabar dalam memberikan bimbingan, arahan, nasehat, 

serta saran-saran selama penyusunan skripsi dari awal hingga selesainya 

penulisan skripsi ini. 

7. Seluruh Dosen dan staf pegawai di Jurusan Pendidikan Ekonomi UNIMED. 

8. Bapak Drs. Buang Agus, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Medan yang 

telah memberikan izin untuk melakukan penelitian. 

9. Untuk Ibu Seriyani dan Ibu Kholila selaku guru Ekonomi, dan seluruh staf 

pegawai administrasi SMA Negeri 2 Medan, terkhusus kepada Bapak 

Arsad, terimakasih atas bantuannya dalam penyelesaian penelitian skripsi 

ini. 

10. Seluruh siswa siswi kelas XI IS SMA Negeri 2 Medan atas kerjasama yang 

diberikan selama peneltii melakukan penelitian.  

11. Teristimewa penulis sampaikan terima kasih yang begitu besar kepada  

orangtua, Ayahanda Laba Simbolon dan Ibunda tercinta Merri Tambunan 

yang telah membimbing dan mendidik penulis dengan kasih sayang, 

bantuan, doa, spiritual, materi dan penguatan selama perkuliahan dan 

penyusunan skripsi ini.  

12. Untuk keempat saudara kandungku, kedua saudara perempuanku Kakak 

Tina dan Kakak Hilda, terima kasih untuk segala bantuan, dukungan 

semangat dan doanya yang tidak henti-hentinya sehingga adikmu yang dulu 
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kecil saat ini bisa sampai pada kesempatan ini, terkhusus kepada kak 

Hildaku sayang terimakasih atas segala bantuan dan motivasinya yang 

selalu diberikan pada waktu aku membutuhkannya, terimakasih atas 

pengorbanan waktu bahkan tenaga yang tercurah selama perkuliahanku, 

bahkan sempat menjadi obat hatiku yang selalu berusaha menghibur dalam 

keadaan terjatuh, spesial doa untuk kita semoga tetap menjadi pribadi yang 

saling menguatkan dan damai sejahtera. Bahkan untuk kedua saudara laki-

laki ku, adek Arinado dan adek Putra Maranata, terimakasih telah 

mendukung dan menjadi penyemangat dalam perkuliah selama ini.  

13. Untuk Om Pdt.Rafles Siburian beserta istri Tante Rina Tamba, terimakasih 

untuk bimbingannya dan motivasi melalui Firman Tuhan selama ini, serta 

dukungan tenaga dan doa yang selalu diberikan. Kiranya Tuhan memberkati 

kita.  

14. Untuk teman – teman “Sunny Small Group” yang kukasihi (Kak Fitriyanti 

Saragih, Meylinda Leliana Saragih, Elsa Juni Ratika Gultom, Esteria 

Saragih, Dian Cahya Octarika Silalahi, Anju Gempita Hutagaol, serta Kakak 

Jesika sebagai PKK kami). Terimakasih telah menjadi sahabat bahkan 

keluarga selama di Medan ini khususnya selama masa perkuliahan. Hampir 

4 tahun lamanya kita bersama tak terasa, kita saling bertumbuh bersama, 

mengingatkan dan saling menguatkan, bahkan kita bisa menyusun skripsi 

bersama-sama juga. Doa untuk kita semua semoga tetap mengenang 

kebersamaan kita sampai kapanpun. 
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15. Untuk wanita – wanita super yang tak kalah terkasih, wanita-wanita Kos 

Anggrekku (Kak Linda, Piri Anggi, Uni Fitri, Dek Hesti, Dek Ginta, Dek 

Heni, Dek Maya, Kak Tia (alumni kos anggrek). Terimakasih sudah 

menjadi teman-teman baik selama di kos, dan menjadi penyemangat – 

penyemangat selama masa perkuliahan. Terkhusus untuk Kak Linda (kakak 

sekamarku) terimakasih setiap semangatnya bahkan doa yang dipanjatkan, 

dan terkhusus untuk Uni Fitri dan Piri Anggi yang selalu saling 

mengingatkan akan Tugas Akhir kita dan sama-sama berjuang didalam kos 

Anggrek ini. Terlebih kepada Piriku Anggi, terimakasih untuk setiap 

dukungan dan doa, bahkan canda tawa yang begitu banyak kita ciptakan 

selama kita bersama, dan kita bisa saling menguatkan ketika kita suka 

maupun duka. Semoga Tuhan memberkati hubungan kita.  

16. Untuk Ami Yunita Sitompul, wanita terkasih, yang sempat menjadi teman 

sekamar selama 2,5 tahun diawal perkuliahan. Terimaksih untuk rasa 

persaudaran yang sudah kita jalin selama ini, bahkan untuk segala 

pengorbanan bantuan tenaga dan waktu yang diberikan, yang selalu ada saat 

itu diwaktu suka ataupun duka. Semoga Tuhan tetap memberkati hubungan 

kita. 

17. Untuk rekan – rekan PPLT SMA/SMK Yayasan Pendidikan Mulia Medan, 

terimakasih untuk pengalaman yang boleh kita dapatkan selama kita PPLT. 

Semoga Tuhan memberkati kita senantiasa sampai bisa bertemu kembali 

dilain waktu dan tempat.  
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18. Untuk teman seperjuangan dari kota Jambi (Dwima Purba, Faulina, David 

Sibagariang, Jefri Purba, Frengki, Jeki). Terimakasih telah saling 

menyemangatkan selama perkuliahan di UNIMED, terkhusus untuk 

“lutungku” Dwima Purba, teman dari SMA yang telah sama-sama berjuang 

di UNIMED dan saling mendukung bahkan semangat dan perhatian yang 

diberikan. 

19. Untuk seseorang spesial di relung hati yang masih menjadi rahasia Tuhan 

sampai saat ini, terimakasih untuk semua yang pernah tercurah untukku, 

telah menjadi penyemangat dan pendoa yang baik. Percayalah ada namamu 

yang kusebutkan dalam topik doaku. Semoga Tuhan memberkati. 

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan 

skripsi ini, baik dari segi isi maupun tata Bahasa. Oleh sebab itu penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi 

kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat  

bermanfaat bagi kita semua dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan 

kelimpahan kasih dan berkatNya kepada semua pihak yang membantu dalam 

penyelesaian skripsi ini. Tuhan Yesus Memberkati.  

 

Medan,        Juli 2018 
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