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  KATA PENGANTAR  

 Puji syukur Al-hamdulillah adalah kata yang paling indah untuk diucapkan 

kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripi ini dengan judul “Pengaruh Pendidikan Nonformal 

Terhadap Prestasi Belajar Siswa Di SMK Panca Budi 2 Medan”. 

 Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar 

Sarjana Pendidikan, Jurusan Pendidikan Ekonomi Program Studi Pendidikan 

Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi. 

 Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan, dorongan 

dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini dengan sepenuh 

hati penulis banyak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si selaku Rektor UNIMED beserta staf. 

2. Bapak Kustoro Budiarta, ME selaku Dekan Fakultas Ekonomi UNIMED. 

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

4. Bapak Drs. Mangarap Sinaga, MS selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Administrasi Perkantoran. 

5. Ibu Dra. Syarifah Hafnizar selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah 

banyak memberikan bimbingan dan arahan dari awal hingga skripsi ini 

dapat diselesaikan. 

6. Ibu Dra. Sri Mutmainnah, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik 

yang telah banyak membantu penulis selama menjalani perkuliahan. 
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7. Semua Bapak/Ibu dosen yang ada di Jurusan Pendidikan Ekonomi 

Program Studi Administrasi Perkantoran. 

8. Bapak Daruri Khairuddin, S.E., M.M dan Bapak M. Arif Lubis, S.Pd 

selaku Kepala Sekolah SMK Panca Budi 2 Medan, beserta seluruh Bapak 

dan Ibu guru, staf, dan siswa/i yang telah banyak membantu penulis dalam 

penelitian skripsi ini. 

9. Rasa terima kasih dan penghormatan tertinggi penulis ucapkan kepada 

yang tercinta Ayahanda Indra Tanjung dan Ibunda Suriati yang telah sabar 

mendidik, membimbing dan mendoakan serta memberikan semangat 

sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. 

10. Buat saudaraku tercinta kak Isma Yanti, S.Pd, Bang Felix Alnas Pinem, 

S.Pd, serta untuk adikku Yudi Iskandar, dan Bella Pricilia yang telah 

banyak memberikan semangat, doa, dan motivasinya selama ini. 

11. Buat seseorang tersayang Bang Zulham Effendi yang telah membantu, 

sabar,  memberikan semangat dan dukungan dalam suka dan duka serta 

mendoakan penulis untuk selalu memberikan yang terbaik dan menjadi 

yang terbaik dalam hal apapun. 

12. Untuk sahabat-sahabatku “Campina” Manda Key, Wicha, Elly, Dhora, 

Sovi, Conny, Sawal, Boy, Rudi, dan Nico. Terima kasih untuk 

kebersamaan kita selama ini, persahabatan yang indah yang penulis 

temukan dalam kalian menjadikan hari-hari penulis menjadi penuh arti 

selama berjuang di bangku studi. 
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13. Buat semua teman-teman ADP B-Reguler ’09 yang tidak bisa disebutkan 

namanya satu persatu, yang telah banyak memberikan masukan dan 

dukungan kepada penulis. 

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang berlipat ganda 

kepada mereka. Penulis telah berusa semaksimal mungkin untuk memberikan 

yang terbaik dalam penyusunan skripsi ini. Namun, penulis menyadari skripsi ini 

jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, demi kesempurnaan penulisan skripsi ini 

penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua 

pihak. 

Akhir kata, penulis berharap kiranya skripsi yang sederhana ini dapat 

berguna dan bermanfaat bagi penulis maupun pembaca dalam usaha peningkatan 

mutu pendidikan dimasa yang akan dating. Amin… 

 

 

      Medan, Juli 2013 

      Penulis 

 

       Dwi Ismaya Sari 
       NIM. 709141040 
       


