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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, 

nikmat dan karunian-Nya yang tak terkira sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul: “Hubungan Keterampilan Guru Mengajar dan Motivasi 

Belajar  dengan Prestasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Kewirausahaan SMK 

BM Sinar Husni Helvetia Tahun Pelajaran 2016/2017”.  

 Pada Kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada 

seluruh pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, antara lain : 

1. Bapak Prof. Syawal Gultom, M.Pd. selaku rektor UNIMED. 

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

3. Bapak Dr. Eko Wahyu Nugrahadi, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas 

Ekonomi.  

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

5. Bapak Dr. Dede Ruslan, M.S selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan 

Ekonomi 

6. Bapak Dr. Hasyim, S.Ag.,SE.,MM., selaku Ketua Program Studi 

Pendidikan Administrasi Perkantoran. 

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

telah banyak memberikan bimbingan dan saran-saran kepada penulis sejak 

awal penelitian sampai dengan selesainya skripsi ini. Semoga Tuhan 

membalas semua kebaikan  Bapak dan selalu diberikan nikmat, rezeki dan 

kesehatan. Amin. 
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8. Bapak Prof. Dr. H. Syaiful Sagala, Sos., M.Pd, selaku Dosen Pembimbing 

Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan dan saran-saran 

dalam proses akademik sejak semester awal sampai pada semester akhir. 

9. Bapak dan Ibu Dosen Pendidikan Ekonomi beserta staff dan pegawai. 

10. Bapak Kepala Sekolah, guru dan staff pegawai beserta para siswa SMK 

BM Sinar Husni khususnya kelas XI yang telah banyak membantu selama 

proses penelitian berlangsung. 

11. Kepada kedua orang tua tercinta ( M.Sibarani dan S. br. Sitorus) yang 

telah banyak memberikan semangat yang tak pernah putus-putusnya. 

Bapak dan Ibu adalah sumber inspirasi dan penopang semangat dalam 

mengarungi hidup ini. Kalian berdua adalah satu-satunya penyemangat 

hidup ku. 

12. Kepada keluarga ku yang mendukung Yohanes Safrizal Sibarani, Eunike 

Uriyati Sibarani, Berto Imanuel Sibarani dan Yusuf Karlaji Sibarani yang 

telah memberikan semangat dan kasih saying serta tak henti-hentinya 

bertanya kapan wisuda. Aku sayang kalian. 

13. Kepada sanak Keluarga Bapa Uda Pudan ku yang sangat kusayangi serta 

Namboru Parto yang sangat ku kasihi. Selain kedua orang tuaku kalian 

juga adalah orang tua yang tak henti-hentinya bertanya mengenai kabarku. 

Aku sayang kalian. 

14. Seluruh keluarga ku baik Pihak Sibarani maupun Sitorus serta keluarga ku 

dari Pihak mama yang muslim terimakasih buat segala semangatnya. 
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15. Kepada keluarga ku selama di Medan Kak Ema Sibarani dan Surya 

Sibarani terimakasih buat segalanya, mungkin tak dapat terbalaskan 

kebaikan kalian berdua. Terimasih telah membantu ku selama ini baik 

motivasi maupun material. 

16. Buat sahabat-sahabat terdekatku yang super duper heboh Idayani, Erlita, 

A.Ria, Johan, Bang Deril, Wandi, Pratama, Putra terimakasih banyak buat 

3 tahunnya. Jadi sedih deh. Kalian terbaik dan tak ada yang bisa dipungkiri 

kalian benar-benar terbaik. Terimakasih buat semua canda tawa yang telah 

kita ciptakan bersama.  

17. Kepada Punguan Naposo Sipartano Naiborngin se-Kota Medan 

terimakasih telah memberikan dukungan. 

18. Dan tak lupa buat teman-teman seperjuangan kelas ADP A REGULAR 

2013 yang telah saling menyemangati sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

 

Penulis menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi isi dan bahasa 

yang digunakan. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi kita semua, saya ucapkan terimakasih. 

       Medan,          Juni 2017 

           

 

       Arni Tiurma Sibarani 
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