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KATA PENGANTAR 

Bismillahirahmanirrahim, syukur Alhamdulillah penulis sampaikan 

kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada 

saya, sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul “Pengaruh 

Profesionalisme Guru dan Penggunaan Multimedia Pembelajaran Terhadap 

Hasil Belajar Siswa Jurusan Administrasi Perkantoran di SMK Negeri 1 

Medan T.P 2018/2019”. 

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan dalam 

memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan di Jurusan Ekonomi, pada Program Studi 

Pendidikan Ekonomi , Keahlian Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas 

Ekonomi, Universitas Negeri Medan.  

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak 

akan mendapatkan suatu hasil yang baik tanpa adanya bimbingan, bantuan, 

semangat, kritik, saran serta yang terpenting adalah doa dari berbagai pihak. Pada 

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh 

pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini,  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 

Univesitas Negeri Medan. 

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

Univesitas Negeri Medan. 
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4. Bapak Dr. Hasyim, S.Ag.,S.E.,M.M, selaku ketua prodi sekaligus penguji 

saya yang telah meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk 

memberikan banyak ilmu, bmbingan, arahan, motivasi dan saran-saran yang 

sangat berarti bagi saya dalam penyusunan Skripsi ini sampai selesai. 

5. Ibu Nelly Armayanti, S.P.,M.SP, selaku dosen pembimbing akademik 

sekaligus penguji saya yang telah membimbing dan memberikan masukan 

dan arahan kepada saya selama menjalankan sampai menyelesaikan studi. 

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

yang begitu banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, bimbingan, 

semangat, motivasi kritik dan saran kepada saya selama penyusunan hingga 

penyelesaian skripsi ini. 

7. Bapak Drs. Usman Lubis, S. Kom., MM selaku (Kepala Sekolah SMK Negeri 

1 Medan), Guru Bidang Studi Korespondensi beserta seluruh guru dan 

pegawai di SMK Negeri 1 Medan yang telah banyak membantu dan 

memperlancar segala urusan guna penulisan skripsi.  

8. Teristimewa dan tersayang kepada kedua orangtua, Ayahanda Burhanuddin 

Siregar dan Lina Sari Hutasuhut terimakasih atas pengorbanannya dari segi 

moril, materi dan doanya serta kasih sayang yang tak terhingga kepada 

penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

9. Teristimewa kepada tercinta Kakak Wita Febriani Siregar, Abangda  Mhd. 

Rahmansyah Siregar, Adik tersayang Nurintan Siregar yang selalu 

memberikan semangat serta memberikan doa terbaik. 
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10. Teristimewa untuk Abangda Adi Kusnadi Hasibuan, S.P terima kasih selalu 

tulus dalam memberikan semangat, kesabaran, membantu segala hal,        

selalu ada dalam suka dan duka. Fighting for worked and success for us 

11. Keluarga besar Pendidikan Administrasi Perkantoran A Reguler 2014 dan 

Pendidikan Ekonomi C Reguler 2014, terimakasih buat kebersamaan kita 

selama kuliah. success for us. 

12. Keluarga besar PPLT SMK Swasta Taman Siswa Lubk Pakam,          

terimakasih atas doa dan dukungannya. 

13. Terima kasih kepada teman seperjuangan, satu Pembimbing Skripsi        

(Elfrida Lumban Gaol, Yuli Anggreni Purba, Gita Febrina, Enni Sopia 

Siregar) yang telah memberikan bantuan dan motivasi dalam perkuliahan dan 

penyelesaian skripsi ini. 

14. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Desi Ratna Sari Munthe, 

Marta Tilova, Novita Yanti, Virsa Aulia yang telah memberikan bantuan,  

doa dan dukungan. Success for us guys! 

15. Teristimewa teman terbaik sejak kecil sampai sekarang (Riskia Fitri Lubis, 

Mita Feberiani Lubis, Lia Yolanda Rambe dan Arma Yeni) terimakasih       

atas semangatnya. Semoga lancar segala urusannya teman. 

16. Terimakasih seluruh siswa/i kelas X AP SMK Negeri 1 Medan T.P 

2018/2019 yang telah bekerja sama dalam penyelesaian skripsi ini. 

17. Terimakasih juga kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam 

penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan namanya satu per       

satu. 



iv 
 

 Akhir kata penulis menyadari skripsi ini masih belum sempurna, untuk 

itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan seluruh pembaca terkhusus 

untuk Jurusan Ekonomi. 

      

        Medan,    Oktober 2018 

        Penulis 

 

 

                 Rina Agustina Siregar 

        Nim : 7142141038 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


