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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan 

berkat dan anugerah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan pembuatan skripsi ini 

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan mahasiswa 

jenjang S1, Jurusan Pendidikan Ekonomi, pada Program Studi Administrasi Perkantoran 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Skripsi ini  berjudul “Pengaruh 

Kompetensi Guru dan Media Pembelajaran Menurut Persepsi Siswa Terhadap 

Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Korespondensi SMK Pencawan 

School Medan T.A 2017/2018”.  

Skripsi ini disusun diantara sela-sela kegiatan kuliah, dan aktivitas lainnya 

sehingga sangat mungkin didapati kesalahan oleh karenanya, penulis berharap masukan 

dan saran dari para pembaca agar tulisan ini lebih baik lagi kedepannya. Penulis juga 

menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan mendapatkan 

suatu hasil yang baik tanpa adanya bimbingan, bantuan, arahan dan dorongan semangat 

serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan berharga ini penulis 

ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang diantaranya,  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 Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan 

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

Universitas Negeri Medan. 
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5. Bapak Dr. Hasyim, S.Ag, SE, MM. selaku Ketua Prodi Pendidikan Administrasi 

Perkantoran Universitas Negeri Medan. 

6. Ibu Nelly Armayanti, SP., MSP. selaku dosen pembimbing akademik saya yang 

telah memberikan nasihat-nasihat yang bijak selama perkuliahan. 

7. Ibu Dra. Gartima Sitanggang, M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi saya yang 

dengan keikhlasan dan kesabarannya membimbing saya. 

8. Bapak Restu Utama P, SH, M.Pd selaku Kepala Sekolah SMK Pencawan School  

Medan yang telah menerima penulis dengan baik. 

9. Teristimewa kepada orang tua tercinta Suyono dan Sri Erni yang senantiasa 

mendoakan, mencukupi segala kebutuhan dana, nasehat-nasehat yang berharga, 

serta kasih sayang yang selalu menyertai perjalanan hidup penulis hingga saat ini. 

10. Teristimewa kepada kakak saya Sheyla Fadlilah, Amd yang sekaligus menjadi 

teman curhat, bertengkar, pemberi inspirasi, dan motivasi. 

11. Teristimewa untuk teman- teman saya yang telah banyak membantu dan mewarnai 

hidup saya yang sangat menarik. Kepada Rieke Megawati Artha, S.Agr, Julia 

Fransiska Purba, S.Pd, Ricka Novita Sari dan Kathryn Katthy Pasaribu, S.Pd yang 

memberikan dorongan dan motivasi kepada saya sehingga saya dapat 

menyelesaikan skripsi saya secepatnya. 

12. Teristimewa untuk teman dekat saya Ariel Abdillah Amin Samosir, Amd yang 

telah memberikan motivasi dan dorongan kepada saya. Yang juga senantiasa dan 

seikhlas hati berpartisipasi untuk mengantar saya mengambil revisi. 
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13. Teristimewa kepada teman-teman seperjuangan A Ekstensi Administrasi 

Perkantoran Stambuk 2013 yang telah menjalani aktifitas lebih kurang 3 tahun 

banyak canda tawa yang hadir. 

Akhir kata saya ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang membantu, 

mendukung dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan namanya 

satu per satu. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan yang baik atas segala 

yang telah diberikan dan dilakukan kepada saya. Saya berharap semoga skripsi ini dapat 

memberikan manfaat pada perkembangan ilmu pengetahuan. Amin… 
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