
 
 

KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa 

yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga peneliti 

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ”hubungan keterampilan guru 

memberi penguatan dan minat belajar dengan prestasi belajar siswa SMK PAB 8 

Sampali Tahun Pembelajaran 2014/2015”. 

Skripsi ini merupakan hasil pemikiran peneliti secara ilmiah yang 

dibangun berdasarkan teori-teori penelitian di lapangan. Skripsi ini ditulis untuk 

memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan di FE 

UNIMED Medan. 

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh 

karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi 

kesempurnaan skripsi ini. 

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang membantu peneliti dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu dengan sepenuh hati peneliti mengucapkan 

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

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

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

Medan beserta staffnya. 

3. Drs. Thamrin, M.Si, Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Medan yang telah bersedia memberikan segala saran dan kritik kepada 

penulis demi kebaikan dan kelancaran skripsi ini. 



 
 

4. Dr. Arwansyah, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 

5. Bapak Drs. Johnson, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Ekonomi 

FE 

6. Bapak Drs. Mangarap Sinanga, MS selaku Ketua Prodi Administrasi 

Perkantoran FE 

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

yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini. 

8. Bapak Drs. Bangun Napitupulu, M.Si selaku dosen Pembimbing 

Akademik yang banyak membantu selama proses perkuliahan 

berlangsung. 

9. Bapak dan Ibu dosen yang memberikan ilmu kepada peneliti selama masa 

perkuliahan. 

10. Bapak Toto Suryanto, S.Pd selaku kepala sekolah dan bapak Boiman S.Pd 

selaku wakil kepala sekolah SMK PAB 8 Sampali serta Ibu Rahma 

Panjaitan S.Pd selaku wali kelas kelas XI AP yang telah membantu saya 

selama melakukan observasi sampai dengan penelitian. 

11. Seluruh siswa-siswi kelas XI Administrasi Perkantoran SMK PAB 8 

Sampali yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian ini. 

12. Teristimewa kepada kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan saya 

sayangi Bapak M. Hatta dan Ibu Refnita 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. 

13. Keluargaku yang terkasih, adikku yang kembar Nurliana dan Nurliani dan 

adikku yang paling kecil Siti Hazrah, yang selalu menjengkelkan dan 

selalu memberi perhatian dan dorongan serta semangat untuk 

menyelesaikan skripsi ini. 

14. Keluargaku yang berada di Malaysia, Abah, Mama, Ayu, Dira, Ajeng, dan 

Putri yang selalu mendukung dan memotivasi serta mendoakanku.  

15. Untuk Nenek, Kak Nina, Ibuk, Pak de yang juga ikut mendukung, 

membantu dan mendoakanku. Aku sangat menyayangi kalian. 

16. Sahabat terbaikku, Ayu Safutri, Zsezsa Delanovita, Risty Zuchrina, Novia, 

Irma Anggita, Arnold Simbolon, Hastika Novia Putri, Derni Pasaribu, 

Syifa Manik, Agung Perdana Putra, Evy Simbolon, Fazmi dan teman 

lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih telah menjadi 

sahabat terbaik dan menjadi teman seperjuangan serta selalu memotivasi 

satu sama lain dalam melalui hari-hari ini. Kalian tak akan terlupakan. 

17. Untuk seluruh teman-teman ADP A-Reguler stambuk 2011, terimakasih 

buat dukungannya dan semoga kita semua sukses. 

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

dukungannya. 

19. Untuk sahabat-sahabat PPLT Meranti 2011 terkhusus Mailita Sari, Ridha 

Anggraini, Venty Anggraini, Fitri Roma Ito, dan Fauzi Alamsyah. Teman 

yang paling gokil, selalu kumpul bareng walaupun senang dan susah, yang 



 
 

selalu memberikan dukungan luar biasa dan motivasi serta doa terbaik 

kalian.  

Semoga ALLAH SWT senantiasa memberikan balasan yang berlipat 

ganda kepada mereka, peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk 

memberikan yang terbaik dalam penyusunan 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 robbal 

alamin.  
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