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KATA PENGANTAR 

 

 Rasa syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesehatan, kemampuan, 

dan ketekunan yang diberikanNya dalam setiap proses pengerjaan skripsi yang berjudul 

“Hubungan antara Motivasi Belajar dan Kebiasaan Belajar dengan Hasil Belajar Siswa 

Mata Pelajaran Pekerjaan Dasar Teknik Otomotif pada Siswa Kelas X Teknik Kendaraan 

Ringan SMK Negeri 5 Medan Tahun Ajaran 2018/2019” sampai selesai sesuai waktu yang 

direncanakan. 

 Penulis menyadari skripsi ini belum mencapai hasil terbaik, untuk itu penulis sangat 

mengharapkan saran dan masukan dari pembaca. Semoga skripsi ini bisa memberi kontribusi 

terhadap pengetahuan. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis merasakan banyak kesulitan dan 

hambatan, keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidaklah terwujud tanpa bantuan 

dan dukungan banyak pihak, baik dukungan moral, materi, fasilitas, serta menyumbangkan 

pengalamannya dalam kelancaran penyusunan skripsi ini. 
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menyumbangkan ilmu serta bimbingan dalam penulisan Skripsi ini sampai selesai. 

7. Bapak Drs. Khoiri, M.Pd. Selaku dosen Pembimbing Akademik penulis yang banyak 

meberikan motivasi. 

8. Pemimpin dan Kelompok Tumbuh Bersama di UKMKP UP FT yang terbaik, selalu 

mendoakan penulis. 

9. Teman satu kelas prodi PTO, teman satu rumah, teman satu komunitas rantai kasih, dan 

teman satu sekolah PPLT yang memberi semngat. 

10. Teristimewa kepada ayah L.Tarigan, ibu S. Sitepu, adik Janwan Tarigan, Gloria Br 

Tarigan, dan Emeteta Br Tarigan, yang telah mendoakan dan mengasihi penulis sehingga 

selalu semangat dan termotivasi.  

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini, namun 

penulis menyadari masih banyak kekurangan, baik dari isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis 

mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi meminimalkan kekurangan tersebut. Kiranya 

skripsi ini dapat memperkaya pengetahuan kita. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih.  
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Persembahan 

Terimakasih Ya Tuhan Yesus, pertolongan-Mu nyata bagiku. 

Terimakasih ketulusanmu yang tidak terlihat, Ayah dan Ibu ku. 

Ibu tidak tahu banyak tentang pendidikan, Ibu hanya seorang petani, tapi suatu hal yang sangat 

berharga Ibu ajarkan kepada kami semua anaknya, Ibu memperkenalkan Tuhan Yesus kepada 

kami sejak kami kecil, Terimakasih Ibu. 

Timotius 4:12 b bersabda “jadilah teladan bagi orang-orang percaya, dalam perkataanmu, dalam 

tingkah lakumu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. 

Jika kita tidak bersekutu dengan Tuhan, berarti kita merasa mampu tanpa Tuhan, maka kita 

adalah orang yang sombong dihadapan Tuhan 

Tentu kita tidak ingin menjadi orang yang sombong dihadapan Tuhan. 

Jadi andalkanlah Tuhan disetiap rencana kita. 

Karena jika berjuang sendiri tanpa meminta pertolongan Tuhan 

Maka tidak akan lebih mudah. 
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