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KATA PENGANTAR 

 

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang selalu 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Kreativitas Mengajar Guru 

dan Pemanfaatan Fasilitas Belajar dengan Prestasi Belajar Siswa SMK-BM 

PAB 3 Medan T.P 2015/2016”. 

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, 

Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa risalah Islam yang penuh dengan 

ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu keislaman, sehingga dapat menjadi bekal 

hidup kita di dunia dan akhirat kelak. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari tidak terlepas dari berbagai 

kesulitan dalam menyelesaikannya. Namun, berkat rahmat dan karunia Allah 

SWT dan bantuan dari orang-orang yang selalu mendukung dan menyayangi 

penulis serta dengan mencurahkan seluruh kemampuan penulis, akhirnya skripsi 

ini dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu, dengan sepenuh hati penulis 

mengucapkan terimaksih banyak kepada: 

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

Medan. 

2. Bapak Prof. Indra Maipita, M.Si, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 

3. Bapak Dr. H. Arwansyah, M.Si, selaku Ketua Jurusan Pendidikan 

Ekonomi Universitas Negeri Medan. 
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4. Ibu Dra. Sri Mutmainnah, M.Si selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

5. Ibu Dra. Gartima Sitanggang, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik 

yang telah membantu saya dalam mengikuti perkuliahan. 

6. Bapak Drs. Tauada Silalahi, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang 

sudah berbaik hati membimbing saya cara membuat skripsi yang benar.  

7. Bapak Kepala Sekolah Drs. H. Amaluddin, MM, bapak dan ibu staf 

pengajar dan administrasi yang telah memberikan kesempatan kepada 

penulis untuk melakukan penelitian di SMK-BM PAB 3 Medan. 

8. Teristimewa kepada kedua orangtua penulis yaitu ayahanda Nasruddin 

Hamzah dan Ibunda Mariana yang telah membesarkan dan 

memperjuangkan penulis dengan selalu memberikan doa, dukungan, 

semangat yang tiada henti dan kasih sayang serta cinta yang tulus hingga 

penulis dapat menyelesaikan studi di perguruan tinggi negeri. Penulis 

mempersembahkan skripsi ini sebagai perwujudan rasa tanggung jawab 

dan terima kasih atas cinta dan pengorbanan yang selama ini telah 

diberikan dalam hidup penulis.  

9. Terkhusus untuk abang-abang saya : Ichsan Mufti dan Arief Mizan 

tercinta yang selalu memberi semangat dan doa agar bisa menyelesaikan 

skripsi ini. 

10. Sahabat-sahabat tercinta telah banyak membantu dalam  penulisan skripsi,  

Yudi Adrian Sipayung, Robin, Mawaddah Fitria, Putri Herdina Hendro, 
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Genesis Sembiring, dan Misael Silapraka yang telah memberi semangat 

dan saling berjuang dalam penulisan skripsi.  

11. Teman-teman B Reguler Pendidikan Administrasi Perkantoran stambuk 

2011 yang sama berjuang dan Semua pihak yang telah membantu peneliti 

dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak 

langsung.  

Berkat  mereka, peneliti hanya dapat memohon doa semoga amal mereka 

mendapat balasan yang lebih baik serta mendapat kesuksesan baik di dunia 

maupun di akhirat. Peneliti dalam hal ini juga mengharap kritik dan saran yang 

membangun dari pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini. Dan akhirnya 

peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti dan pembaca pada 

umumnya 
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