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Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan 

rahmat-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang 

telah direncanakan. Skripsi ini berjudul “Hubungan Interaksi Guru Dan Siswa 

Dengan Prestasi Belajar Siswa Di SMK Nusantara Lubuk Pakam T.P 

2013/2014”. 

 Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar sarjana pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Peneliti 

menyadari banyak pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan 

skripsi ini. Untuk itu dengan sepenuh hati penulis mengucapkan terima kasih 

kepada: 
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Medan. 
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dan arahan kepada peneliti sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini. 
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8. Bapak Suyadi, S.Pd selaku Kepala Sekolah beserta seluruh guru dan staf 

pegawai serta seluruh siswa/siswi kelas X SMK Nusantara Lubuk Pakam 

yang telah berkenan menyediakan data yang diperlukan dalam penelitian 

ini. 

9. Kedua orang tua peneliti yang terkasih Bapak Selamat Hariadi dan Ibu 

Winarni, S.Pd peneliti ucapkan banyak terima kasih atas semua 

pengorbanannya baik dari segi moril, materi, untaian doa dan kasih sayang 

yang tulus serta motivasi yang tak pernah henti kepada peneliti sehingga 

peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Kepada adik-adik peneliti 

M.Rizky dan M.Aditya Vikra Juanda terimakasih atas dukungannya 

selama penulisan skripsi ini. Serta Mbah Bapak dan Mbah Mamak, Kakek 

dan Nenek peneliti yang senantiasa mendoakan dan memotivasi peneliti 

selama ini. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh 

keluarga yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang selama ini 

terus memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. 

10. Sahabat-sahabat peneliti sepanjang masa  DALA tersayang Lita Meisanni 

Batubara, Ayu Atika Sari, dan Aisyah Rahma Dani yang telah bersama 

berjuang dari semester awal sampai penulisan skripsi ini selesai.  

11. Keluarga besar PPLT SMP Negeri 1 Pagar Merbau 2013 yang luar biasa 

telah memberi semangat kepada peneliti. 
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12. Teman-teman seperjuangan jurusan Pendidikan Ekonomi stambuk 2010 

khususnya Prodi Administrasi Perkantoran kelas A, B dan Ekstensi serta 

seluruh teman-teman peneliti yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini masih jauh dari 
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pihak. Semoga Allah SWT melimpahkan karunia-Nya kepada semua pihak yang 

membantu dalam penyelesaian penelitian ini. 
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