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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan 

rahmat-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesua dengan waktu yang telah 

direncanakan. Adapun judul skripsi ini adalah “Pengaruh Model Pembelajaran 

Talking Stick dan Model Pembelajaran Everyone Is Teacher Here Terhadap 

Hasil Belajar Kewirausahaan Siswa SMK Swasta Prayatna 1 Medan T.P 

2016/2017”.  

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat 

memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S-1), Jurusan Pendidikan 

Ekonomi, Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. Peneliti menyadari banyak menerima bimbingan, 

arahan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan 

dan ketulusan hati peneliti pada kesempatan ini mengucapkan  banyak terima 

kasih kepada : 
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5. Ibu Nelly Armayanti, SP., MSP selaku Dosen Pembimbing Akademik 

yang telah membimbing saya selama proses perkuliahan. 

6. Bapak Drs. Sahat Sibarani, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang 

telah penuh kesabaran dan perhatian memberikan bimbingan, 

mengarahkan petunjuk demi terselesainya skripsi ini. 

7. Bapak Drs. Abdul Azis Bongga, selaku Kepala SMK Swasta Prayatna 1 

Medan yang telah memberikan izin untuk pelaksanaan penelitian. 

8. Ibu Mahdalena, S.Pd, M.Pd., selaku guru mata pelajaran Kewirausahaan, 

seluruh guru beserta staf dan siswa kelas XI AP SMK Swasta Prayatna 

Medan yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian. 

9. Teristimewa saya sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada 

kedua orang tua saya, Ayahanda Muhammad Nizarwan dan Ibunda 

Sumiyanti Panjaitan yang telah membesarkan, mendidik, mengajar, 

membimbing, memberikan dorongan/semangat dan doa yang sangat 

berarti sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi sampai penyelesaian 

skripsi ini. 

10. Untuk kedua abang kandung saya Imanul Yazid dan Ahmad Muhajir, SE 

terima kasih banyak untuk kasih saying dan telah memberikan dukungan 

dan doa maupun semangat kepada penulis. 

11. Terkhusus untuk sahabat-sahabat peneliti duoGendut ku Rizky Rahayu, 

S.Pd dan Rusdiana, S.Pd terima kasih untuk canda tawa, doa serta 

semangat yang kalian berikan selama ini, aku berharap persahabatan ini 

until Jannah.  
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12. Untuk sahabatku yang unik-unik yang berbeda suku tapi tetap akur 

Nashran Azizan, S.Pd.I, Abdul Halim, SE dan Nurhayati SE, terima kasih 

untuk doa, waktu, dan semangatnya selama ini. Terimakasih kalian selalu 

ada saat aku sedih saat aku senang segala kondisi kalian selalu menemani. 

13. Yang terkasih Mersi Nantaria Telaumbanua, Jernih Jelita (Jejek), Maria 

Krisma Jimmy Morin Sagala, Riska Sari Nasution, kaka sepupu Asmaul 

Hasanah Hrp, adik sepupu Lailatul Syifa Hrp, terima kasih atas doa, 

semangat dan bantuannya dalam mengerjakan skripsi. Terima kasih karna 

selalu ada saat suka maupun duka. 

14. Teman-teman kelas B-Reguler Pendidikan Administrasi Perkantoran dan 

semua teman-teman stambuk 2012 yang tidak disebutkan namanya satu-

persatu. Terima kasih untuk kebersamaan selama tiga tahun ini. 

15. Buat teman-teman seperjuangan PPLT SMK Karya Serdang Lubuk Pakam 

terima kasih buat kebersamaan dan kekompakan yang terjalin selama ini. 

Sukses untuk kita semua. 

16. Dan untuk beberapa orang yang tidak bisaa disebutkan namanya, terima 

kasih banyak untuk selalu ada memberi semangat via chat maupun tatap 

muka dan memberi doa, tapi yang utama adalah segala doa dan motivasi 
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