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KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan puji dan syukur

kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat karunia-Nya yang telah

menyertai, membimbing dan memberikan kesehatan, kemudahan serta kekuatan

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Hubungan

Keterampilan Komunikasi Guru Mengajar Dan Reward System Dengan

Motivasi Belajar Siswa Dalam Mata Pelajaran Kewirausahaan Kelas XI TKJ

Dan TKR DI SMK YAPIM TARUNA Sei Rotan Tahun Ajaran 2018/2019”.

Penulisan skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat

untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Ekonomi pada Fakultas Ekonomi

Prodi Pendidikan Bisnis Universitas Negeri Medan. Berbekal masalah yang

sederhana dan keterbatasan kemampuan, pengetahuan, waktu dan dana yang

penulis miliki, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menerima saran

dan kritik yang membangun untuk penyempurnaan penelitian selanjutnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan

serta dukungan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini, penulis

menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga pada semua pihak yang telah

membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri

Medan.
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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 Pedidikan Ekonomi

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan.

4. Ibu Dr. Noni Rozaini M.Si selaku Ketua Program Studi Pendidikan Bisnis

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan sekaligus Pembanding I yang

telah banyak memberikan masukan, saran, kritikan serta perhatian dalam

penulisan skripsi ini.

5. Bapak Muhammad Fitri Rahmadana, M.Si selaku Dosen Pembimbing

Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan saran- saran kepada

penulis sejak awal penelitian sampai dengan selesainya skripsi ini.

6. Ibu Dr. Fitrawaty, SP., M.Si selaku Pembanding II yang telah banyak

memberikan masukan, saran serta kritikan dalam penulisan skripsi ini.

7. Bapak Pasca Dwi Putra M.Si selaku Pembanding III yang telah banyak

memberikan masukan, saran serta kritikan dalam penulisan skripsi ini.

8. Seluruh dosen pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan yang

telah mencurahkan ilmu pengetahuan yang sangat berguna kepada penulis

selama perkuliahan.

9. Seluruh staf pegawai dan administrasi di Fakultas Ekonomi Universitas

Negeri Medan, yang telah membantu penulis selama perkuliahan sampai

selesai skripsi ini.
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10. Teristimewa kepada orang tua tercinta, Wasman Pandiangan dan Revina

Purba yang telah memberikan kasih sayangnya yang tak terbatas,

membesarkan dan memberikan motivasi, doa serta mendidik penulis. Tiada

kata yang terucap dari bibir ini selain ucapan terima kasih dari lubuk hatiku

terdalam. Terimakasih atas perjuangan dibarengi doa yang tulus hingga aku

bisa menjadi sarjana. Teri

11. Abangku Agustino Franklin Pandiangan, dan Adekku Ceny sulastri, Reka

Lamtota , Dan Rizkiba. Terima kasih atas setiap dukungan dan semangat

yang diberikan kepada penulis. Kalian adalah motivasi terbesar hingga saat

ini. Aku mengasihi kalian saudaraku.

12. Buat sahabatku dan Teman Seperjuangan Yosua Purba, Wisdo Randy

Nadeak, Nico Zola Sihombing,  Yosua Zebua, Muhammar Syafii, Indra

Gunawan, Tri adiatma, dan Todo Sihombing, yang telah kuanggap seperti

saudaraku. Terima kasih karena selalu ada di sampingku dalam senang dan

susahku, terima kasih telah menjadi bagian penting dalam hidupku selama

ini. Karena dirimu, penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga kita tetap bersahabat hingga tua nanti. Aku mengasihimu

sahabatku.

13. Teman-teman seperjuangan C Ekstensi Pendidikan Tata Niaga.

Terimakasih, telah menjadi bagian dari cerita kuliah saya. Telah menjadi

bagian dari skenario yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Mengenal
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kalian meski bertahun-tahun tak akan pernah bosan dan lekang dalam

ingatan saya.

14. Teman-teman B Ekstensi Pendidikan Ekonomi Stambuk 2014. Terimakasih

telah menjadi bagian dari kehidupan penulis selama semester 1 dan 2,

kalian adalah yang terbaik.

15. Buat sobat ku, Jenifer Herta Loise dan Rovi Lestari. Terimakasih yang

telah membantu dalam pengerjaan Skripsi dan untuk waktu kita lewati

selama ini.

16. Teman-teman Tim PPLT SMA dan SMK Yapim Trauna Sei Rotan

khususnya tim Kewirausahaan yang telah memberikan semangat, motivasi

kepada peneliti.

17. Teman- teman satu organisasi Magnificum et Bonum Choir (MEB) yang

telah memberikan pengalaman yang berharga Serta Semangat dan Motivasi

Kepada Peneliti.

18. Teman – teman satu Komunitas Konkawan Forever terimakasih atas

Motivasi, semangat, dan Aktivitas yang selalu menemani penulis sehingga

tidak jenuh dalam pengerjaan skripsi.

19. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini

yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna. Untuk itu peneliti

mengharapkan saran dan kritik  yang membangun dari semua pihak demi
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kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk

institusi kependidikan, khususnya bagi peneliti selanjutnya. Saya ucapkan

terimakasih.

Medan, Desember 2018
Peneliti
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