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Kata Pengantar 

 

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat 

dan karunia-Nya dalam bentuk kesehatan,kekuatan baik lahir maupun batin 
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Kepribadian Guru dan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar Ekonomi Siswa 

Kelas X SMA Muhammadiyah 18 Medan Krio Tahun Ajaran 2011/2012”. 
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persyaratan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Tata Niaga 

Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 
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selama penulis menyelesaikan studi. 

7. Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing yang telah memberikan saran dan kritik 

untuk kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. 
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Pendidikan Tata Niaga yang telah mendidik peneliti dalam perkuliahan. 

9. Ibu Irma Sembiring, M.Si., selaku Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 18 

Medan Krio beserta staf dan guru pengajar serta siswa-siswi yang telah 

banyak membantu peneliti dalam melaksanakan penelitian. 

10. Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Ayahanda Paimun dan Ibunda 

Saini tercinta, terima kasih atas segala curahan kasih sayang, perhatian, doa 
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dan pengorbanan selama ini kepada ananda sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan dengan baik. 

11. Keluarga tercinta : Adinda Kartika Agustina – Zulfan Effendi, Adinda Arya 

Prayoga, Kakanda Feri Fajar, ST., dan kerabat terdekat peneliti yang telah 

banyak perhatian, kasih sayang dan dukungan kepada peneliti sehingga 

skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

12. Sahabat-sahabat terbaik : Silviana Angraini, Maya Sabirina Panggabean, 

Verry Sagita, dan Lisa Humairoh yang telah memberikan banyak kebaikan, 

ketulusan, dukungan dan doa kepada peneliti selama ini baik suka maupun 

duka. 

13. Teman-teman seperjuangan stambuk 2008 yang tidak bisa peneliti sebutkan 

satu-persatu yang telah memberikan bantuan, dukungan dan doa kepada 

peneliti dalam penyelesaian skripsi ini. 

14. Teman-teman PPL stambuk 2008 : Novita, Asnita Chairani Siregar, Young 

Arif Nugraha, Syaiful Abbas Lubis dan teman PPL lainnya yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan doa dan dukungannya 

kepada peneliti. 

Tiada untaian kata terindah yang dapat peneliti ucapkan, selain terima 

kasih dan semoga ALLAH SWT memberikan imbalan dan balasan atas kebaikan, 

dukungan dan doa yang telah diberikan kepada peneliti. 

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan, baik dari segi tata bahasa maupun isinya, mengingat keterbatasan 

pengetahuan dan pengalaman peneliti. Oleh sebab itu, peneliti mengharapkan 

kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan 

skripsi ini. 

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. 
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