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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa yang 

telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis  sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran 

Role Playing Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Diklat Komunikasi Kelas 

XI AP SMK Prayatna 1 Medan Tahun Ajaran 2012/2013’’. 

Adapun penulisan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi sebagian 

persyaratan memperoleh gelar sarjana S-1 pada program studi Pendidikan  

Adminstrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

Penulisan menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 

kekurangan baik dari segi pengetahuan maupun pengalaman. Maka dari itu, 

penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan moril 

maupun materil yang tak ternilai harganya, untuk itu saya mungucapkan terima 

kasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si Selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan 

2. Bapak Drs. Kustoro Budiarta, ME. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

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

Universitas Negeri Medan 
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4. Bapak Drs.Mangarap Sinaga, M.S Selaku Ketua Prodi Administrasi 

Perkantoran Universitas Negeri Medan sekaligus dosen pembimbing 

akademik saya. 

5. Ibu Dra. Sri Mutmainnah, M.Si selaku dosen pimbimbing skripsi saya 

yang telah banyak membantu saya penulis dalam penyelesaian skripsi ini.  

6. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh staff pegawai Pendidikan Ekonomi 

khususnya prodi Adm.Perkantoran. 

7. Bapak Drs.Abdul Aziz Bongga selaku Kepala SMK Prayatna 1 Medan 

8. Bapak Hariyanto S.Pd selaku guru pamong yang telah memberikan izin 

dan kesempatan kepada peneliti untuk mengadakan penelitian. 

9. Teristimewa kepada Ibunda  tercinta Maimunah Lubis dan ayahanda Alm 

Ginagan Harahap  yang selalu mejadi motivator dan penyemangat bagi 

penulis serta senantiasa mendoakan penulis hingga terselesaikannya tugas 

akhir ini. 

10. Kakak dan Abang ku tersayang Leli arfah Hrp,  Abdul hakim Hrp dan Sri 

wardah Hrp terima kasih atas dukungan dan do”a kalian kepada saya. 

11. Teruntuk Abanganda Parlindungan Dongoran yang selalu  setia 

memberikan dukungannya dan motivasinya kepada saya dalam 

penyelsaian tugas akhir ini. 

12. Buat teman – teman ku Farida, Ijah, Dian, retno, mindan  dek ica dan 

kepada teman – temanku yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu 

persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis. 

13. Untuk seluruh teman – teman ADAPTASI 2008 
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14.  Untuk seluruh mahasiswa yang ada di Prodi Administrasi Perkantoran 

Akhirnya segala bantuan, dorongan jasa dan kerja sama yang telah 

diberikan oleh semua pihak, semoga mendapat ridho dan berkah dari Allah SWT. 

Dan peneliti harapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang 

membutuhkan.  
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