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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan 

dengan baik. Skripsi ini berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran Creative 

Problem Solving (CPS) Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 

Kewirausahaan di SMK T. Amir Hamzah Indrapura Tahun Pembelajaran 

2012/2013.Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh 

gelar Sarjana Pendidikan di UniversitasNegeri Medan. 

Skripsi ini merupakan hasil pemikiran peneliti secara ilmiah yang 

dibangun berdasarkan teori-teori dan penelitian di lapangan. Diharapkan Kritik 

dan saran yang bersifat membangun, jika ada kekurangan dan kelemahan, baik 

dalam penulisan sistematika maupun penggunaan bahasa dalam skripsi ini. 

Dalam penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari banyak kesulitan, 

tetapi berkat doa dan bantuan dari berbagai pihak, semua dapat diselesaikan 

dengan baik. Oleh sebab itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan 

terimakasih kepada : 

 

1. BapakProf. Dr. Ibnu Hajar, M.Siselaku Rektor Universitas Negeri 

Medan beserta para stafnya. 

2. Bapak Drs. KustoroBudiarta ME selakuDekanFakultasEkonomi. 

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

Ekonomi sekaligus Pembimbing Akademik yang telah membimbing 
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dan memberikan kritik dan saran kepada peneliti dari awal hingga 

selesainya penulisan skripsi ini. 

4. Bapak Drs. Mangarap Sinaga, MS selaku ketua Program Studi 

Pendidikan Administrasi Perkantoran sekaligus Dosen Pembimbing 

Skripsi yang telah memberikan bantuan waktu, bimbingan, pengarahan 

dan saran-saran kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini. 

5. Seluruh Dosen Pengajar di Jurusan Pendidikan Ekonomi khususnya 

Program Studi Administrasi perkantoran FE UNIMED dan seluruh 

pegawai tata usaha di Fakultas EKONOMI yang telah banyak 

membantu peneliti selama masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini. 

6. Bapak Kepala Sekolah SMK T. Amir Hamzah Indrapura, Bapak 

Rizaldi selaku guru bidang studi kewirausahaan yang bersedia 

membantu penulis dalam penelitian, Bapak-Bapak serta Ibu Guru dan 

Staf Pegawai yang ada di SMK T. Amir Hamzah Indrapura yang ikut 

berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini. 

7. Teristimewa buat Orang Tua saya Bapak Muhammad Arifin dan 

Ibunda Supratik yang tidak henti-hentinya memberikan bantuan moral 

dan material, doa, serta dorongan (motivasi) yang tidak ada habisnya 

selama peneliti menjalani pendidikan perkuliahan sampai 

terselesaikannya skripsi ini. 

8. Saudara-saudaraku tercinta dan yang paling kusayangi abang 

Muhammad Faisal Arif dan Adik Muhammad Andrean yang member 

dorongan dan doa kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 
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9. Seluruh keluargaku, kakek Selamat Bilal dan Nenek Boinem, adik-

adik sepupu, terima kasih atas doa dan dukungannya. 

10. Khusus yang teristimewa kepada seseorang yang spesial tempat 

berbagi susah maupun senang Febri Kurniawan Cahyadi yang selalu 

setia dan tak pernah bosan memberikan semangat, dukungan, doa dan 

perhatian kepada penulis dari pembuatan proposal hingga skripsi ini 

terselesaikan dengan baik. 

11. Yang tersayang sahabat-sahabatku di kost The Killer Master (Restue, 

Ujie, Anna, Indah) n THH In The Genk (Silvia, Diena, Anggie n 

TiCha) terikut Lenie, Abdie, Fariez n Eva yang telah banyak 

berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini. 

12. Seluruh sahabat-sahabat seperjuanganku di Jurusan Ekonomi 

khususnya Program Studi Pendidikan Administrsi Perkantoran kelas 

Ekstensi ’09, Dan Buat teman-teman PPLT SMP N 1 Batubara yang 

telah memberikan bantuan semangat dan doa-doanya. 

13. Seluruh sahabat-sahabat seperjuanganku di Jurusan Ekonomi C 

Ekstensi ’09 (C Eksis), yang tak bersama tapi tak terpisah yang telah 

memberi dorongan dan dukungannya. 

14. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 

membantu peneliti, juga memberikan dukungan dan perhatiannya. 
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Atas segala bantuan dan jasa mereka peneliti tidak dapat membalasnya 

selain doa semoga Allah SWT memberi berkah dan RahmatNya senantiasa dalam 

hidup mereka. 

Peneliti telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi 

ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun 

tata bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat 

membangun dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Kiranya skripsi ini 

bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan dapat diterima 

sebagai sumbangan ilmiah yang bermanfaat bagi para pembaca. 

 

 Medan,      Juli 2013 

 Penulis 
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