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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah 

melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi dengan judul “Hubungan Minat Baca Dan Motivasi Belajar 

Dengan Prestasi Belajar Siswa Di  SMK Swasta Teladan Sumut-1 Medan T.P 

2014/2015”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi guna 

memperoleh gelar sarjana pada program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Medan.  

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan 

dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati 

penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan. 

2. Bapak Drs. Kustoro Budiarta, M.E, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Medan, yang telah memberikan kemudahan dalam perizinan skripsi 

ini, yang telah bersedia memberikan segala saran dan kritik kepada penulis 

demi kebaikan dan kelancaan skripsi ini. 

3. Bapak Drs. Thamrin, M.Si, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi yang 

telah memberikan segala saran dan kritik demi perbaikan penulisan skripsi 

ini. 
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4. Bapak Dr. Arwansyah, M.Si, Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi 

Universitas Negeri Medan, yang telah memberikan kemudahan administrasi 

dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Bapak Drs. Mangarap Sinaga, MS, selaku ketua Prodi Pendidikan 

Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan 

yang juga merupakan dosen pembimbing skripsi saya yang telah banyak 

memberikan bimbingan, arahan, dan saran kepada penulis selama 

penyusunan skripsi ini. 

6. Ibu Dra. Gartima Sitanggang, M.Si, selaku pembimbing akademik saya 

yang telah banyak memberikan motivasi dan nasehat dalam kegiatan 

akademik penulis. 

7. Bapak/Ibu Dosen Pendidikan Administrasi Perkantoran beserta staf 

pegawai. 

8. Bapak Anton Sinaga S.Pd, selaku kepala sekolah SMK Swasta Teladan 

Sumut-1 Medan yang telah bersedia memberikan izin bagi penulis untuk 

melakukan penelitian. 

9. Teristimewa untuk kedua orang tua Ayahanda Zulfahri dan Ibunda Sukaesih 

yang selalu mendukung baik materil maupun moril, skripsi ini adalah wujud 

bakti anakmu khususnya padamu ibunda. 

10. Buat seseorang yang istimewa, Hartono terima kasih atas segala motivasi 

dan bantuannya. 

11. Buat sahabat-sahabatku, Ayu Safitri teman sekamarku yang rajin, 

Chairunnisa, Rizki Pratama Ningsih dan Sri Lestari, terimakasih atas segala 
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dukungan serta semangat yang tiada hentinya kepada penulis dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

12. Buat seluruh teman-teman di Program Studi Pendidikan Administrasi 

Perkantoran ’11, terima kasih atas segala informasi dan bantuan dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

13. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini 

yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu. 

Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut mendapatkan limpahan 

balasan dari Allah SWT. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat 

berguna dan bermanfaat bagi pembaca. Amin. 

Medan,     Juni 2015 
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