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KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas limpahan 

rahmat dan karunia Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi 

dengan judul “Pengaruh Fasilitas Belajar dan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi 

Belajar Kewirausahaan Siswa Kelas XI SMK Budisatrya Medan T.A 2014/2015”.

Tulisan ini diangkat berdasarkan ketertarikan penulis dengan melihat kondisi 

fasilitas belajar dan juga motivasi belajar yang yang menarik untuk diangkat 

didalam penulisan penelitian ini.

Selain itu penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu 

persyaratan untuk memperoleh gelas Sarjana Pendidikan pada Jurusan Pendidikan 

Ekonomi Program Studi Tata Niaga Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belumlah sempurna, karenanya penulis 

mengharapkan saran dan masukan yang membangun dari pihak manapun demi 

perbaikan kedepannya.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang telah berjasa 

banyak dalam kehidupan penulis. Penulis selalu mengharapkan doa dan dukungan 

yang tulus untuk masa depan penulis. Semoga ini adalah awal dari prestasi-

prestasi yang akan penulis persembahkan untuk semua pengorbanan dan lantunan 

doa yang tak pernah terputus untuk penulis.

Berikutnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada :
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1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd 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 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan dan juga selaku Dosen 

Pembimbing Skripsi saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan 

baik dan tepat waktu.

4. Bapak Dr. M.Fitri Rahmadana, SE, M.Si Selaku Ketua Program Studi 

Pendidikan Tata Niaga Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan yang 

mau meluangkan waktu untuk saya berkonsultasi dalam pengerjaan skripsi 

ini.

5. Ibu Noni Rozaini, S.P, M.Si selaku dosen pembimbing akademik saya yang 

telah banyak membantu saya selama perkuliahan juga memberikan saran dan 

dukungan moril kepada saya.

6. Bapak Kepala Sekolah Budisatrya Ir. Edi Sarman, M.T yang telah banyak 

membantu saya dalam mendapatkan data yang diperlukan dan pelaksanaan 

penelitian disekolah tersebut sehingga skripsi saya dapat terselesaikan dengan 

baik.

7. Teristimewa saya sampaikan kepada kedua orangtua, Alm.Ayahanda

E.Harefa dan Ibunda tercinta Lisnawarni. Terima kasih atas jasa kalian yang 

telah merawat, mendidik serta memperjungkan saya hingga saat ini, semua 

jasa yang tak terbalaskan dan tak terlupakan.
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8. Adik saya Dea Finanda Harefa, Suryati Fitriyani dan Rendi Alfinda Harefa 

dan juga sepupu saya Rizka Kurnia Putri yang telah mendukung dan 

membuat seisi rumah menjadi lebih berwarna

9. Sahabat-sahabat saya yaitu Muhammad Hanip Lubis, Muhammad Reza, 

Adha Rahmanul Ismail, Anggi Adzhar, Silvia Alvina, Dedi Syahputra dan 

Lia Zaherja terima kasih atas dukungan dan kebersamaan kita selama ini.

10. Adik kelas seperjuangan saya yaitu Nanda dan Amar yang telah banyak 

membantu proses penyelesaian skripsi ini.

11. Kak Marlina dan Kak Sandra yang telah banyak membantu saya dalam hal 

akademis dikampus, mencari bahan pustaka yang diperlukan dan kelancaran 

penulisan skripsi saya.

12. Teman-teman angkatan stambuk 2010 dan 2011 Fakultas Ekonomi dan Tata 

Niaga yang telah menjadi teman dalam menimba ilmu.

13. Semua pihak yang terkait yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

telah membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini 

memberi manfaat untuk semua orang yang membacanya.

Medan,   Juni 2015

Penulis,

Lola Imanda Harefa
NIM. 7101141017
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