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KATA PENGANTAR 

Puji Syukur penulis ucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala 

berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

tepat pada waktunya dengan judul “Hubungan Status Sosial Ekonomi Orang Tua 

Dengan Minat Belajar Siswa  Di Kelas  V SD Negeri 106163 Bandar Klippa T.A 

2015/2016” yang disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana 

Pendidikan bagi mahasiswa program S-1 di Jurusan PGSD Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Medan. 

Selama dalam proses penyelesaian skripsi ini banyak kendala yang di 

hadapi penulis, namun semuanya teratasi berkat bantuan dan dorongan dari 

berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan kata terima 

kasih dari hati yang tulus kepada orang tua yang tercinta Ayahanda Jatiman 

Hutabalian (+) dan Ibunda Mularia Parhusip yang telah memberikan dukungan 

moril dan materi serta doa restu demi keberhasilan dalam mengarungi kehidupan. 

Selama dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis juga menyampaikan 

ucapan terimakasih kepada Bapak Drs. Aman Simaremare, M.S selaku Dosen 

Pembimbing Skripsi yang dengan sabar telah memberikan arahan, bimbingan dan 

motivasi kepada penulis dari awal pembuatan proposal hingga skripsi ini selesai 

dengan baik. 

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak dukungan serta arahan 

yang penulis terima, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati 

penulis juga mengucapkan terimakasih kepada: 
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1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan. 

2. Bapak Dr. Nasrun, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan. 

3. Bapak Prof. Dr. Yusnadi, MS selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, 

Bapak Drs. Aman Simaremare, MS selaku Wakil Dekan Bidang Umum 

dan Keuangan dan Drs. Edidon Hutasuhut, M.Pd Wakil Dekan Bidang 

Kemahasiswaan. 

4. Bapak Drs.Khairul Anwar, M.Pd selaku Ketua Jurusan PPSD FIP dan Ibu 

Dr. Naeklan Simbolon, M.Pd selaku Sekretaris jurusan PPSD FIP 

UNIMED Program Studi PGSD. 

5. Ibu Dra.Herawati Bukit, M.Pd selaku Pembimbing Akademik yang telah 

memberikan arahan serta bimbingan dalam menempuh perkuliahan. 

6. Bapak Drs.Daitin Tarigan, M.Pd, Bapak Drs. Edidon Hutasuhut, M.Pd dan 

ibu Dr. Naeklan Simbolon, M.Pd selaku Dosen Penguji yang telah banyak 

memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan skripsi ini. 

7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan staf Pegawai Administrasi FIP UNIMED. 

8. Ibu Kholilah, S.Pd selaku Kepala Sekolah  serta staf pengajar SD Negeri 

106163 Medan yang telah memberikan izin dalam pelaksanaan penelitian 

yang dilakukan penulis. 

9. Bapak Sumanto,AmPd selaku pamong yang telah memberikan bimbingan 

dan arahan selama PPL.  

10. Teristimewa buat abang-abangku/ itoku: Jimton Hutabalian, Parasian 

Hutabalian, Hermanto Hutabalian, Herbin Hutabalian, Donalianto 

Hutabalian sebagai rasa hormat, kasih sayangku dan terimakasihku yang 
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tak terhingga kepada kalian yang menjadi pengganti sosok ayah dalam 

hidupku.  Terimakasi atas semua kasih sayang, doa, dukungan dan 

pengorbanan jerih payah yang kalian berikan selama ini.  

11. Teristimewa buat kakak para haholongan: Lisda Riris Hutabalian, Erna 

Herlina Hutabalian, Nursita Hutabalian, Sasmaria Hutabalian. Yang selalu 

memberikan kasih sayang, dukungan ,dan doa tanpa batas . (yang selalu 

berlomba-lomba merepeti, mengajakku untuk menggosip dan selalu iri 

akan kecantikan ku hehehe) 

12. Edaku: Ekawati dan eda boru manjutak yang selalu memberikan dukungan 

dan doa kepada penulis.  

13. Abang iparku: S Sinaga, P Lumbanraja, L Simbolon, B Situmorang. Yang 

selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis.  

14.  Buat ponak-ponakaku yang lucu dan bandel-bandel : Dila, Wahyu 

Nainggolan, Najogi Nainggolan, Marta Rani Permata Putri Nainggolan, 

Gabe Mangapul Nainggolan, Alfredo Rohatta Nainggolan, Ondo Dounli 

Pangihutan Lumbanraja, Eka Octavriani Emmanuel Lumbanraja, Putri 

Nehemia Lumbanraja, Zevania Lunbanraja, Arga Lumbanraja, Sandi 

Iustinusi Simbolon, Divo Rafael Simbolon, Eko Aloysius Simbolon, Rosa 

Facilia Simbolon dan Ester Mona Lwis Situmorang yang menjadi 

penyemangat penulis.  

15. Teman sekos di M Yacob 58 tercinta para wanita ular  Lusiana Christina 

Sinaga (bang naga) teman sejati yang paling setia sejagat raya dan teman 

sepenanggunagan “ I’m singel and very happy” , Fitri Pasaribu yang 

paling jago dalam mutilasi lipan, Desi R Panggabean sang pemoles lagu 
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lawas,  kak Damelia Napitupulu sang penakluk cinta, wanita tulen bang 

Natanael Nahampun (kak nella) sang pemenang jomlo terlama di kos ini 

dan adek Rio Hardi Pasaribu yang baik hati dan rajin menabung. 

16. Penghuni rumah minimalis kak Ratna Bernadetta Sihotang sang boboho si 

tukang lupa, kak Hanna Niken Julia Sihotang yang paling alhli dalam hal 

percerewetan. Terimakasi buat kasih sayang yang kadang di iringi dengan 

dusta itu, dukungan, kepedulian dan terkhusus buat BULIAN yang tak 

kuotanya tak terhingga . 

17. Terspesifik buat kamu Desi R panggabean. Teman sepodoman, sekelambu, 

sekamar, sekos, sekelas  dohot nalain-lain dope. Terimakasih telah 

menjadi bagian dari hari-hariku selama kurang 4 tahun ini yang bisa 

dikatakan bukan waktu singkat ini untuk kita lalui, wajar ya kan dalam 

waktu 4 tahun ini aja sudah 4 kali pula kita ganti nama mulai dari : buk 

Peresiden (untuk daerah pajak bengkok), mitink, batak dan bagur.  I’m 

sory yang paling dalam lah ya gur atas kurang lebihnya sifat, sikap dan 

perbuatanku selama ini. Pokoknya lope-lope yu poreper dechhhh.  

18. Terkhusus buat teman-teman 3 tahun dan 3 hari: bang Bindes T Saragih 

(sang supir panjang dari gajah pokkik), bang komting Jimmy Apul Manalu 

(sang kernet utama), lae Rio P Napitupulu (pengisi acara terutama untuk 

sulingnya yang tak seberapa itu), Fitri Pasaribu (sang bendahara), Desi R 

Panggabean (yang punya pos 1 untuk makan gratisss), Astriana 

Situmorang (sang pemilik pos terakhir untuk makan gratissss lagi), Ramah 

Lase (si tukang mabuk), Hariati Manik (parumaen natido untuk daerah 

gajah pokkik) dan Leonita Damanik (sebagai supir serap karena sepanjang 
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jalan kenangan selalu ada di samping bang bindes) yang telah memberikan 

dukungan dan doa, berharap pertemanan kita bisa bagaikan kepompong 

bahhh pokok na molo boi “kemesraan ini jangan lah cepat berlalu”.  

19. Terimakasih yang paling banyak lagi buat: Astriana Situmorang, Ramah 

Wati Lase (parmekkel-mekkel) dan Jimmy Manalu (bang komting 

pangittubu) sebagai dosen pembimbing sampingan yang selalu setia dan 

sabar mengajari, memotivasi, membimbing dan mengarahkan penulis  ke 

jalan yang benar selama penyususan skripsi  

20.  Teristimewa buat teman-teman PPL dan seposko swagg. Mulai dari 

Muhammad Khadapi ( sang kepala detektif si taurus), Siti Kurniati Sukma 

(miss world se bandar klippa sekaligus sekretaris departemen si taurus 2), 

Ramah Wati Lase ( si tukang ketawa, sepatner dalam pangaloppan dan 

mantan bendahara departemen RPP), Hariati Manik (teman seperjugan 

dalam melawan deman unyuk-unyuk dan pengusaha muda di departemen 

lantai 2 dalam bidang bisnis kertas karton), Fitri Pasaribu (teman sepatner 

manangloppa sekaligus teman saparendean), Fyan Herianto Samosir ( si 

anak gadis patner makan nasi bungkus) Roandri F Simbolon (si labbiak 

dan patner si sapponggol si baen arsak), Hendrik Saragi (sang kepala 

keamanan untuk daerah istimewa bandar klippa, patner dalam bagian 

pencucian piring dan pengusaha muda sukses di departemen lantai 1 dalam 

bidang percetakan RPP), Peronika Napitupulu (si labbiak sang kekasih 

penyanyi dangdut yang ganteng nan ayu), Lusiana Christina Sinaga (teman 

duet kak dame untuk albun demam unyuk-unyuknya), Kak Dame 

Napitupulu (wanita terpopuler di era 2016), Rio P Napitupulu (dongan 
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saparmituan dohot saparendean), Desi R Panggabean (dongan saparmituan 

dohot saparendean dan sapedoman) dan Astriana Situmorang (sikting sang 

pengganggu rumah tangga kami ) yang selalu memberikan motivasi dan 

doa kepada penulis.  

21. Teristimewa buat teman-teman seperjuangan yang ada di negeri raflesia: 

anton, gepeng, betet, lek musdi, lek sumadi, mbak fatimeh, saroha ber, 

onggot wedo, rencos dan yang lain yang bisa disebutkan satu persatu. Titip 

salam rindu dan terimakasih buat kalian yang untuk setiap doa dan 

dukungan yang telah disampaikan.  

22. Rekan-rekan PGSD stambuk 2012 yang telah banyak membantu dan 

memberikan motivasi, khususnya seluruh rekan-rekan kelas A regular 

2012 yang memberikan warna-warni kehidupan selama masa perkuiahan 

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut 

memberikan bantuan dan sumbangan pemikiran selama perkuliahan dan penulisan 

skripsi. Atas segala bantuan dan bimbingannya penulis mengucapkan banyak 

terimakasih. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis serta dapat 

dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan.  
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