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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 Kepribadian Guru Dan Motivasi 

Siswa Dengan Prestasi Belajar Siswa SMK Panca Budi 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. 

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

Ekonomi Universitas Negeri Medan, yang telah memberikan kemudahan 

administrasi dalam penyusunan skripsi ini. 
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5. Bapak Drs. Mangarap Sinaga, MS selaku ketua Prodi Pendidikan 

Administrasi Perkantoran FE UNIMED yang juga merupakan dosen 

pembimbing skripsi saya yang telah banyak memberikan bimbingan, 

arahan, dan saran kepada penulis selama penyusunan skripsi ini. 

6. Drs. Sahat Sibarani, M. Pd selaku dosen pembimbing akademik saya yang 

telah membantu saya dalam menyelesaikan  perkuliahan. 

7. Ibu Dra. Sri Mutmainnah, M. Si dan ibu Rotua S. P Simanullang, M. Si 

selaku dosen penguji saya yang telah banyak memberi kritik dan saran yang 

membangun bagi penulis. 

8. Bapak/Ibu Dosen Pendidikan Administrasi Perkantoran beserta staf 

pegawai. 

9. Kepala sekolah SMK Panca Budi Medan yang telah bersedia memberikan 

izin bagi penulis untuk melakukan penelitian. 

10. Teristimewa untuk kedua orang tua saya ABDUL MUIR dan Ibunda 

NURUL BAYYINAH atas segala usaha dan kerja keras mereka selama ini 

yang selalu mendidik dan membesarkan saya dengan penuh cinta kasih, 

kesabaran sehingga saya dapat menjadi seperti sekarang ini, kalian adalah 

orang tua terhebat dan pahlawan sejati dalam hidup saya. 

11. Teristimewa buat almarhuman nenekku NGADEMI, yang selalu 

medukungku baik itu dukungan maupun materi yang selalu memberika 

pelajaran kepadaku I LOVE U nenekku. 

12. Teristimewa buat keluarga besarku, Mekde satiah, ibu aminah, pakde, adik-

adik dan sepupu-sepupu tersayang, ahmad januar, raudatulakmalia, mba 
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benti,ka siti zahara, mba nurmaini, dan lain sebagainya terima kasih untuk 

doa dan dukungannya. 

13. Buat abang – abang/kakak kesayangan Abang Kelik terimakasih banyak 

atas dukungannya, kakak Beni Sarbaini makasih sudah selalu ada disaat nisa 

butuh. abang Iwan makasih cerewetnya selama ini, abang Yudi terimakasih 

sudah selalu manjain nisa, buat kakak M. Jarot makasih sudah selalu 

menemani bergadang setiap malam. 

14. Buat sahabat-sahabatku, Ayu Safitri temanku yang paling cantik,  Nur Aien 

teman seperjuangan yang selalu bersama , Dwi Rahma Astiti zebua teman 

terhebat, Dewi Mariana teman yang paling rapi makasih pelajaran rapinya  

Rizki Pratama Ningsih dan Sri Lestari, terimakasih atas segala dukungan 

serta semangat yang tiada hentinya kepada penulis dalam penyelesaian 

skripsi ini. 

15. Untuk seluruh teman-teman ADP A Reguler stambuk 2011, tika, derni, sifa,  

lia, laura, hesti Boyband Agung, Fazmi, Arnol, Evy, Josua, desi, dan lainnya 

yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Walaupun kita susah kompak tetapi 

kalian yang terbaik dan terima kasih telah menjadi teman terbaik selama ini. 

Kalian tak terlupakan. You’re the best guys! 

16. Untuk seluruh teman-teman ADP Reg B dan Eks. Terima kasih untuk 

dukungannya. 

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

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

penyelesaian skripsi ini. 
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18. Terimakasih juga buat seluruh guru – guru MDA dan RA Nurul Ikhwan ibu 

ida, ibu heni, mayang, ibu afni, dan yang terakhir kepala yayasan ibu 

H.Maryati usman yang selalu mengerti dan mendukung saya selama ini. 

19. 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. 
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