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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 

Model Pembelajaran Problem Open Ended (OE) dan Model Pembelajaran 

Example Non Example Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 

Kearsipan di SMKS Jambi Medan T.A 2018/2019.”. Shalawat  beriring salam 

saya hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan keteladanan, 

keberanian serta kesabarannya membawa risalah Islamiyah yang sampai saat 

sekarang ini telah mengangkat derajat manusia yang sangat dapat kita rasakan 

buahnya. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan dalam 

memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan mahasiswi jenjang S1, Jurusan Pendidikan 

Ekonomi, pada Program Studi pendidikan Administarsi 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, 

arahan, dorongan semangat, saran serta yang terpenting adalah doa dari berbagai 

pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih 

kepada semua pihak yang sangat membantu selesainya skripsi ini,  kepada : 
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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 Dr. Dede Ruslan, M.Si, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi 

Univesitas Negeri Medan. 

4. Ibu Rotua S.P Simanulang, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan 

Ekonomi sekaligus 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.. 

5. 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. 

6. Ibu Dra. Sri Mutmainnah, M.Si, selaku dosen pembimbing akademik 

sekaligus penguji saya yang telah membimbing dan memberikan masukan 

dan arahan kepada saya selama menjalankan sampai menyelesaikan studi. 

7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi terutama Prodi Kehlian Administrasi 

Perkantoran. 

8. Bapak Drs. Albiner Simbolon  selaku kepala sekolah SMK Swasta Jambi 

Medan yang telah memberikan izin kepada saya untuk melakukan penelitian. 

9. Seluruh guru-guru, staf pegawai serta siswa-siswi SMK Swasta Jambi  

Medan 
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10. Terkhusus dan teristimewa saya mengucapakan banyak terima kasih kepada 

orangtua tercinta, ayahanda Solehuddin Nasution dan Rita Indrawati untuk 

semua kasih sayang, cinta, kesabarannya, motivasi, jerih payah, doa yang tak 

pernah putus serta dukungan dan semangat penuh untuk setiap langkah dalam 

perkuliahan saya. 

11. Teristimewa kepada abang saya Zainuddin Nasution, kakak saya Hermila 

Nasution dan adik saya Arika nasution, Atika Nasution dan Feby Solita 

Nasution yang selalu memberikan semangat serta memberikan doa terbaik 

kepada saya. 

12. Terimakasih teruntuk kekasih hati Gagas Pradana Hidayat Afif yang selalu 

memberikan dukungan dan semangat kepada saya. 

13. Teristimewa untuk Maharani Harahap, Sri Dewi Indah P.Sari, Hanisa Putri 

dan Nurul Hafni, teman sedari SD hingga sekarang sahabat terbaik saya dan 

teman saat susah maupun senang terima kasih selalu tulus dalam memberikan 

semangat, kesabaran, membantu segala hal, selalu ada dalam suka dan duka. 

14. Teristimewa untuk sahabat seperjuangan “Menuju Sidang”  Camelia Fanny 

Sitepu, Khairunnisa, dan Lili Anggraini  sosok terbaik yang terus 

memberikan semangat dalam berbagai hal. Semoga lancar segala urusannya 

teman. 

15. Teristimewa sahabat seperjuangan sewaktu PPL Sri Rahmadanis Chaniago 

Siti Aminah Rambe, Syahraini yang selalu memeberikan semangat dan selalu 

ada dalam suka dan duka. 
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16. Teristimewa teman seperjuangan Administrasi Perkantoran A Reguler 2014   

yang sangat luar biasa. 

Akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang 

membantu, mendukung dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak mungkin 

disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang baik atas 

segala yang telah diberikan dan dilakukan kepada saya. Saya harap semoga skripsi 

ini dapat memberikan manfaat pada perkembangan ilmu pengetahuan. Aamiiin... 

      

        Medan,      Januari  2019 

 

                 Fitriani 

        Nim : 7142141010 


