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KATA PENGANTAR 

 Terlebih dahulu penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, 

atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini, serta salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. 

Dalam penulisan skripsi ini penulis memilih judul “Hubungan Penghasilan Orang 

Tua dengan Prestasi Belajar Siswa SMK Negeri 1 Galang Tahun Ajaran 

2013/2014” sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan. 

 Meskipun penulis telah berusaha dengan sungguh-sungguh, penulis 

menyadari sebagai manusia tidak luput dari kekurangan, sehingga dalam 

penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan. 

Dari awal sampai selesai penulisan skripsi ini penulis telah banyak menerima 

bimbingan moril maupun materil dari berbagai pihak, untuk itu penulis 

mengucapkan terima kasih yang setulusnya 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 Ekonomi serta Bapak Drs. 

Jhonson Simanjuntak, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Universitas 

Negeri Medan. 

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

Pekantoran Universitas Negeri Medan. 
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5. Ibu Dra. Ratna Manullang, M.Pd selaku pembimbing yang telah banyak 

membantu memberikan bimbingan, saran dan masukan dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

6. Ibu Dra. Syarifah Hafniar selaku dosen pembimbing akademik. 

7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen selaku staff pengajar yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu persatu, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu 

pengetahuan sejak tingkat persiapan hingga selesainya skripsi ini. 

8. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Galang Bapak Sugeng, S.Pd yang telah 

memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan riset serta seluruh 

staff pengajar yang telah membantu penulis dalam mendapatkan data-data 

selama penelitian dilaksanakan. 

9. Teristimewa untuk Ayahanda Tercinta Alm. Ngaruh Sembiring dan Ibunda 

Tersayang Nimai Br. Tarigan yang telah membesarkan penulis dengan rasa 

cinta, kasih sayang,  segala perhatian, dan memberikan bantuan moril maupun 

materil selama penulis mengikuti pendidikan. 

10. Kakak-kakak terbaik: Rosmaya Dewi, AMKeb, Teti Juliyanti, M.Pd, Mike 

Oktalina, S.Pd, Agus Trianita, S.Pd, Meri Pinta Ulin, S.Pd, Abang Ipar : 

Kopral Sarifuddin dan Hedinta Tarigan, serta Keponakan Tersayang Zahraa 

Zalikhaa dan Iffa Syanala Kania Tarigan yang telah memberikan perhatian, 

dukungan dan semangat dalamm menyelesaikan skripsi ini. 

11. Sahabat-sahabatku Tri, Naya, Ira, Para MPOY (K’Tika, Entik Goyuq)  serta 

teman seperjuanganku Nikmah yang telah membantu penulis memberikan 
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semangat dalam menyelesikan skripsi ini. Semoga angan dan cita-cita kita 

dapat terwujud. Amin 

12. Keluarga besar kelahiran 91 pecinta BoyBand Super Junior yang terhabung 

dalam Keluarga 91SJELF, terkhusus untuk sahabat dan racun terbaikku Mila 

yang dengan ketulusan hati memberi semangat, motivasi dan hiburan kepada 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita sukses dan dapat 

bertemu suatu saat nanti. Amin 

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima 

kasih kepada semua pihak yang telah membatu menyelsaikan skripsi ini. semoga 

skripsi ini bermanfaat bagi kita semua yang memerlukannya. 
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