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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat 

dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini 

dengan baik. 

 Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan akademis dalam 

menempuh ujian sarjana (S-1) di Jurusan pendidikan Administrasi Perkantoran 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Adapun judul Skripsi ini adalah 

“Pengaruh Remedial Teaching Dalam Mencapai Hasil Belajar Siswa Pada 

Mata Pelajaran Kewirausahaan Di SMK Swasta Budisatrya Medan T.P 

2013/2014”. 

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menemukan rintangan dan 

hambatan, namun dengan usaha yang maksimal sesuai dengan kemampuan 

penulis dan bantuan dari orang yang paling istimewa, kagumi, dan hormati dalam 

kehidupan penulis akhirnya dapat menyelesaikannya. Dan pada kesempatan ini, 

penulis mengucapkan 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 Universitas 

Negeri Medan. 

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

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

Administrasi Perkantoran sekaligus Dosen Pembimbing Akademik penulis 
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yang telah banyak membantu dan memberikan nasehat-nasehat dalam 

penulisan skripsi ini. 

5. Bapak Drs. M. Rusdy Harahap, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Skripsi 

penulis yang telah banyak memberi arahan, kontribusi dan koreksi dalam 

penulisan skripsi ini. 

6. Bapak/Ibu dosen penguji skripsi di Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran  

yang telah banyak memberikan masukan demi kesempurnaan skripsi ini. 

7. Bapak/Ibu dosen dan staf di lingkungan Fakultas Ekonomi Unimed, khususnya 

Program Studi Administrasi Perkantoran yang telah banyak memberi 

sumbangan ilmunya selama penulis mengikuti proses perkuliahan. 

8. Bapak Edi Sarman MT selaku Kepala SMK Budi Satrya Medan yang telah 

menerima penulis melakukan penelitian di lingkungan SMK Budi Satrya 

Medan. 

9. Ibu Dinar, S.Pd selaku Wakasek SMK Budisatrya Medan dan bu Asmi, S.Pd 

selaku guru bidang studi kewirausahaan SMK Budi Satrya Medan yang telah 

membantu penulis selama melaksanakan penelitian di lingkungan SMK Budi 

Satrya Medan. 

10. Kepada yang sangat berjasa dalam membesarkan dan membimbing penulis 

menjadi anak yang berguna, buat ayah terbaik Batara Lubis dan ibu tersayang 

Elvi Rosneli Siregar. Terima kasih atas pengorbanannya baik dari segi moril, 

materi dan untaian doa dan kasih sayangnya yang tulus tak terhingga serta 

motivasi dan harapannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. 
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11. Kepada abang terbaik Ahmad Yahya Gunawan Lubis dan kedua adik tersayang 

penulis Ahmad Ardian Lubis dan Rizky Chandra Lubis yang selalu 

memberikan semangat, motivasi, dukungan dan do’a kepada penulis. 

12. Untuk sahabat-sahabat terbaik saya yang tergabung dalam Magnum FC. 

Terima kasih atas semua dukungan dan perhatiannya selama ini.  

13. Untuk teman-teman seperjuangan Program Studi Pendidikan Administrasi 

Perkantoran Kelas Ekstensi 2009 dan Reguler 2010  serta teman-teman PPLT 

SMPN 1 Pagar Merbau yang selalu setia menemani peneliti dalam 

menyelesaikan Skripsi ini. 

 Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang berlipat ganda 

kepada mereka. Penulis berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang 

terbaik dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu, demi kesempurnaan penulisan 

skripsi ini, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari 

semua pihak. 

 Akhir kata, peneliti berharap kiranya skripsi yang sederhana ini dapat 

berguna dan bermanfaat bagi peneliti maupun pembaca dalam usaha peningkatan 

mutu pendidikan di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin.  

    

 

Medan,      Juni 2014 

  Penulis, 

 

  DEDI ISWAN P. LUBIS 

       NIM : 709341022  


