
 

 

KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT yang memberikan 

rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

judul “Hubungan Hasil Belajar Prakarya dan Informasi Kewirausahaan Terhadap 

Minat Berwirausaha Siswa SMK TPI Al-Hasanah Pematang Bandar”. Untuk 

memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan. 

Pembangunan suatu Negara akan lebih berhasil jika ditunjang oleh 

wirausahawan yang dapat membuka lapangan pekerjaan akan tetapi, suatu 

kenyataan yang perlu kita renungkan adalah bahwa kebanyakan orang yang telah 

berhasil menyelesaikan pendidikan formal mempunyai kerelaan dan kesukaan 

untuk sekedar memainkan peranan sebagai pegawai, buruh, ataupun pesuruh. 

Jarang para tamatan pendidikan formal yang mau dan mampu menciptakan dan 

mengembangkan pekerjaan baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Maka dari 

itu disini peranan pendidikan formal terutama SMK harus bisa menumbuhkan 

minat berwirausaha, dikarenakan peranan wirausahawan sangat vital bagi 

pembangunan bangsa dan Negara.  

Menyadari bahwa penulisan skripsi ini banyak mengalami hambatan, 

tetapi berkat bantuan dari berbagai pihak, maka hambatan tersebut dapat diatasi. 

Oleh karena itu dalam kesempatan ini peneliti sampaikan banyak terima kasih dan 

penghargaan kepada yang terhormat :  

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Hamid K, M.Pd Selaku Dekan Fakultas Teknik 

UNIMED beserta staf-stafnya. 

2. Ibu Dr. Dina Ampera, M.Si selaku Ketua Jurusan PKK beserta staf-stafnya 



 

 

3. Ibu Dra. Yuspa Hanum, M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang 

telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

4. Ibu Dra. Lily Herawati, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Akademik yang 

telah memberikan bimbingan dan arahan selama perkuliahan. 

5. Ibu Dra. Chairun Nisa Gultom, M.Pd selaku Dosen Penguji I yang telah 

memberikan masukan dan saran untuk skripsi saya. 

6. Ibu Dra. Nikmat Akmal, M.Pd selaku Dosen Penguji II yang telah 

memberikan masukan dan saran untuk skripsi saya. 

7. Kepala SMK TPI Al-Hasanah Pematang Bandar beserta Bapak dan Ibu 

Guru yang telah memberikan ijin dan membantu peneliti dalam mencari 

dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk menyusun skripsi ini. 

8. Siswa kelas X SMK TPI Al-Hasanah Pematang Bandar yang telah banyak 

membantu penyelesaian skripsi ini. 

9. Teristimewa untuk kedua orangtua saya Alm. Diun dan Karsiyah yang 

telah membantu dengan material, doa, dukungan dan semangat sehingga 

penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. 

10. Kakanda Samiati (suami), Iin Sukendar (istri), Suratno (istri), Suliana 

(suami), Suningsih (suami), dan Adinda Devi Maulidta (suami), Anum 

Sari yang tercinta, yang selalu memberikan dukungan dan semangat 

hingga terselesaikannya skripsi ini. 

11. Teman baik saya Surya Indra Ariawan, S.Hi yang telah membantu mencari 

referensi dan memberikan semangat serta dukungannya hingga 

terselesaikannya skripsi ini. 



 

 

12. Teman saya Ria Istian, Nurainun Br. Ginting, Saprina, Ismi Ade Rahma 

Sari, Aya Diriya Santika, Tri Rezeki Ana, dan Hei Ruddin, serta teman-

teman PKK lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, khususnya 

Prodi Pendidikan Tata Boga stambuk 2010 Regular/Ekstensi yang telah 

memberikan dukungan dan semangat. 

Akhirnya dengan menyadari keterbatasan kemampuan yang ada pada diri 

peneliti, maka kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan. 

Semoga hasil dari skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya maupun 

bagi para pembaca yang budiman pada umumnya. 
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