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 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang selalu 

melindungi dan memberikan yang terbaik bagi penulis selama menyelesaikan 

skripsi ini, sebagai bagian dari persyaratan mutlak memperoleh gelar Sarjana 

Pendidikan bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Jurusan 

Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan. 

Adapun judul penulisan skripsi ini yaitu Hubungan Motivasi Kerja dan 

Hasil Belajar Kewirausahaan dengan Minat Berwirausaha Siswa Kelas II 

Program Keahlian Mekanik Otomotif SMK Negeri 1 Air Joman Tahun 

Ajaran 2012 - 2013”, hal ini dikarenakan penulis menilai perlunya mengetahuai 

seberapa besar hubungan motivasi kerja dan hasil belajar kewirausahaan dengan 

minat berwirausaha pada siswa kelas II program keahlian mekanik otomotif SMK 

Negeri 1 Air Joman, sebagai bagain dari implikasi dan tujuan dari pada 

pendidikan Sekolah Menengah Kejuran. 
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skripsi ini. 

3. Bapak Prof. Dr. Abdul Hamid K, M.Pd selaku Dekan Fakultas Teknik dan 
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beserta para guru stafnya yang telah mengizinkan dan banyak membantu 

penulis selama melakukan penelitian 
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5. Teristimewa buat kedua orang tua penulis Ibunda Khadijah dan Ayahanda 

Amrizal, S.Pd yang telah memberikan kasih sayangnya, mendidik, 

memotivasi dan memberikan dukungan moril maupun materil selama 

perkuliahan hingga selesai, serta kakak penulis Zaitun, S.Pdi, dan adik – 

adik penulis Faridwan Amri, Siti Rahimah dan Muhammad Zainuddin 

Amri yang juga turut memberikan dukungan semangat dan motivasi 

kepada penulis selama dibangku perkuliahan hingga selesai. 

6. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Si selaku Rektor Universitas 

Negeri Medan beserta stafnya. 

7. Bang Didi Gusrianto beserta Istri yang juga memberikan support dan 

dukungannya selama penulis menyelesaikan perkuliahan. 

8. Saudaraku Fachri Mizan Harsono yang telah sama – sama berjuang selama 

perkuliahan bersama dengan penulis dan turut banyak membantu penulis 

selama perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini serta rekan rekan 

seperjuangan yang lain yang tidak dapat disebut satu persatu. 

9. Rekan – rekan seperjuangan di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) 
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tidak dapat disebutkan namanya satu persatu. 

 Penulis menyadari bahwa skrispsi ini masih jauh dari sempurna baik dari 

tata bahasa maupun isinya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan masukan 

dan saran yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Dan akhirnya  saya 

ucapkan terima kasih semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. 
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