
KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat 

dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan 

judul “Pengaruh pengalaman praktek dan motivasi terhadap minat berwirausaha 

siswa SMK Prayatna Medan Tahun Ajaran 2012/2013”. Tulisan ini di angkat 

berdasarkan ketertarikan penulis dengan dunia usaha. 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat  memperoleh gelar 

Sarjana Pendidikan pada jurusan Pendidikan Ekonomi, Program Studi Tata Niaga, 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

Dalam penulisan sikripsi ini, penulis mengalami hambatan-hambatan serta 

kesulitan-kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun penulis berusaha 

sebaik mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, selama 

penyusunan skripsi ini penulis dapat menerima bantuan moril berupa bimbingan 

serta pengarahan dari berbagai pihak. Atas bantuan tersebut penulis mengucapkan 

terimah kasih kepada: 

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

Medan 

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

Universitas Negeri Medan, Dosen pembimbing skripsi yang dengan 

tulus membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian 

sikripsi ini. 
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3. Bapak Dr. Arwansyah, M.Si, Ketua Kurusan Pendidikan Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 

4. Bapak Drs. Johnson, M.Si, sekretaris Jurusan Pendidikan Ekonomi 

Universitas Negeri Medan, Dosen Pembimbing Akademik penulis 

yang telah banyak memberikan motivasi dan nasehat akademik 

sehingga penulis lebih termotivasi dalam menyelesaikan studi ini. 

5. Bapak M. Fitri Rahmadana, SE, M.Si, Ketua Program Studi 

Pendidikan Tata Niaga Universitas Negeri Medan. 

6. Seluruh dosen dan Staf pegawai administrasi Program Studi 

Pendidikan  Tata Niaga yang turut membantu selama masa perkuliahan 

di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

7. Bapak Drs. Abdul Azis Bongga, Kepala Sekolah SMK Prayatna-1 

Medan, Bapak wakil kepala sekolah bagian kurikulum, bapak/ibu guru 

staf pengajar dan administrasi yang telah memberikan kesempatan 

kepada penulis untuk melakukan penelitian di SMK Prayatna-1 

Medan. 

8. Teristimewa ucapan terima kasihku buat kedua orang tuaku 

tercinta.Ayahanda S. Siregar dan Ibunda D. Dalimunthe, atas 

pengorbanan baik dari segi moril, materi, do,a serta Kasih Sayang 

yang tak terhinggga,sehingga penulis  dapat menyelesaikan studi ke 

perguruan tinggi. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan 

anugrah yang terbaik untuk kedua orang tua penulis. 
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9. Buat tersayang kakak serta adek selama ini  memberi dukungan, 

bantuan, do,a, serta Motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan 

sikripsi ini. 

10. Sahabatku 5 Forever “Nurjannah Sinaga, Syahfara diba Sirait, Aisyah 

Fitriani, Rabiatul Ada Wiah Harahap, Sulastri Lumban Gaol” yang 

telah memberi dukungan dengan setulus hati.persahabatanlah yang 

merupakan segalanya. 

11. Teman-temanku stanbuk 2009 terkhusus kelas Ekstensi Tata Niaga 

terima kasih atas bantuan dan kebersamaanya selama ini. 

12. Teman-teman seperjuangan Q di PPLT 2012 SMK Kesatuan Meranti, 

terima kasih atas suka dan duka yang telah kita lalui bersama. 

Atas segala bantuan dan jasa mereka penulis tidak dapat membalasnya 

selain do,a semoga tuhan yang maha Esa memberikan rahmat dan anugrah-Nya. 

Penulis menyadari sikripsi ini masih banyak kekurangan di dalamnya. 

Oleh karena itu, penulis menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun 

demi perbaikan sikripsi ini. Akhir kata semoga sikripsi ini bermamfaat bagi kita 

semua.Terima Kasih. 

Medan,   Juli 2013 

        Penulis 
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