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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas 

segalakasih dan karunia yang telah diberikan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan judul :“Pengaruh Pengetahuan Kewirausahaan 

dan Karakter Wirausaha terhadap Minat Berwirausaha Siswa Kelas XI SMK 

Swasta Gajah Mada  Medan T.A.2018/2019”. 

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bisnis, Jurusan 

Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan. 

Penulis menyadari masih banyak kekurangan baik dari isi maupun tata 

bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat 

membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. 

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak terlepas dari hambatan-

hambatan dan banyak kesulitan dalam menyelesaikannya. Namun dengan segala 

usaha dan kerja keras yang maksimal, bantuan, dan dorongan dari segala pihak, 

akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan juga. Pada kesempatan ini penulis ingin 

mengucapkan terimakasih 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. Dede Ruslan, M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 
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4. Ibu Dr. Noni Rozaini, M.Si selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Bisnis Universitas Negeri Medan. 

5. Bapak Dr. M. Fitri Rahmadana, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi 

yang telah memberikan waktu, bimbingan dan pengarahan kepada 

penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Semoga selalu 

diberikan rezeki dan kesehatan. 

6. Bapak Drs. Thamrin, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang 

telah memberikan waktu dan bimbingan selama perkuliahan. 

7. Bapak Pasca Dwi Putra, M.Si selaku dosen penguji I skripsi yang 

telah banyak memberikan bimbingan dan saran-saran baik untuk 

skripsi ini. 

8. Bapak Drs. H. M. Fachry Nasution, M.Pd, M.Si selaku dosen penguji 

II skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan saran-saran 

baik untuk skripsi ini. 

9. Bapak Drs. Johnson, M.Si selaku dosen penguji III skripsi yang telah 

banyak memberikan bimbingan dan saran-saran baik untuk skripsi 

ini. 

10. Bapak dan Ibu Dosen Ekonomi beserta staff pegawai administrasi 

Jurusan Ekonomi khususnya di Program Studi Pendidikan Bisnis 

yang turut membantu selama masa perkuliahan di Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 
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11. Ibu Kepala Sekolah, Guru, dan staff kepegawaian beserta para siswa/i 

SMK Swasta Gajah mada Medan yang telah memberikan kesempatan 

kepada peneliti untuk melakukan penelitian di SMK Swasta Gajah 

Mada Medan. 

12. Teristimewa kepada kedua orang tua yang saya banggakan dan sangat 

saya sayangi Ayahanda Jusup Surbakti dan Ibunda Repelita Br 

Ginting, S.E yang telah membesarkan, mendidik, memberi kasih 

sayang, doa yang tulus, dukungan moril dan materil kepada penulis 

sehingga skripsi ini dapat selesai seperti yang diharapkan.  

13. Untuk yang termanis adikku si Kembar Emalia Pitaloka dan Emila 

Yolanda yang selalu menghibur, memberikan penulis dukungan, 

motivasi, dan doa terimakasih yang sebesar-besarnya. 

14. Untuk yang terkasih yang selalu memberi semangat dan membantu 

dalam penyusunan skripsi ini Randi Anggrawan, terimakasih atas 

doa, motivasi, dukungan, cinta, dan perhatiannya. 

15. Terima kasih buatSohib dan teman terdekat selama kuliah Lidia 

Aprileny, Theresia Hutabarat, Eva Natalia Simanungkalit dan Bulan 

Tambunan atas kebersamaan dan dukungan nyata yang masih penulis 

rasakan. 

16. Untuk sahabat putih abu-abu Grover Sihite, Vina Purba, Utami 

Singarimbun terimakasih untuk semangat, doa, dan dukungannya. 

17. Untuk sahabat putih biru Yana Tarigan, Vera Santiana, Herlina 

Sinuhaji terimakasih untuk doa dan motivasinya. 
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18. Teman seperjuangan Pendidikan Tata Niaga 2012, terkhusus kelas 

ekstensi, atas kebersamaan selama masa perkuliahan. 

19. Dan semuapihak yang telah memberikan dukungan, bantuan dan doa 

kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terimakasih 

untuk semuanya. 

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya 

kepada seluruh pihak yang membantu dan mendukung proses penyelesaian skripsi 

ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Kiranya skripsi ini bermanfaat 

bagi seluruh pihak sebagai bahan perbandingan lebih lanjut guna perkembangan 

ilmu pengetahuan. Tuhan Yesus Memberkati. 

Medan,     Januari 2019 
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