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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim, Segala puji dan syukur penulis panjatkan 

kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, karunia, serta 

perlindungan-Nya dalam setiap langkah dan proses penyusunan skripsi yang 

berjudul “Pengaruh Kreatifitas Mengajar Guru dan Fasilitas Belajar terhadap 

Prestasi Belajar Siswa Kelas X BM SMK Swasta PAB 12 Saentis T.A 

2017/2018”. 

Penulis skripsi ini bermaksud untuk memenuhi sebagian persyaratan 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Ekonomi 

Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

Dalam proses penulisan Skripsi ini yang tidak terlepas dari berbagai 

kesulitan-kesulitan yang membuat penulis hampir berputus asa. Namun berkat 

campur tangan Allah SWT di setiap prosesnya serta dukungan dari orang-orang 

terkasih akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu, dengan 

sepenuh hati penulis mengucapkan terimakasih banyak 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. H. Arwansyah, M.Si., selaku ketua Jurusan Pendidikan 

Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan sekaligus dosen 

pembimbing skripsi yang telah berpengaruh besar dalam proses 

penulisan dan penyusunan skripsi ini. 
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4. Bapak Dr. M. Fitri Rahmadana, M.Si, Dr. Eko Wahyu Nugrahadi, M.Si, 

dan ibu Dr. Noni Rozaini, M.Si. selaku penguji skripsi yang telah 

memberikan arahan dan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini. 

5. Kepada Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru bidang studi 

ekonomi, staff kepegawaian serta para siswa/i SMK Swasta PAB 12 

Saentis yang telah memberi kesempatan bagi peneliti untuk 

melaksanakan penelitian terkhusus di kelas X BM 1dan X BM 2. 

6. Yang terkasih kedua orangtua yang  telah melahirkan, mendidik, 

membesarkan, dan membimbing dengan penuh cinta dan kasih sayang 

(Alm. Bapak Amin Sipayung dan Ibu Melinda Sitorus). Meskipun bukan 

berada di urutan terimakasih yang pertama namun pengaruh kalian lah 

yang paling utama. 

7. Kakak dan abangku yang selalu memberikan semangat dan dorongan 

agar segera terselesaikannya skripsi ini, terkhusus kakak ku Misye 

Sipayung yang selalu mengerti harus apa dikala aku sedang pusing dan 

penat dalam proses menyusun skripsi. 

8. Sahabat terkasih, Fitri Annisa Harahap yang selalu menjadi pendorong 

semangat dikala aku mager dan pemberi informasi terbaik selama masa 

penyusunan skripsi ini. 

9. Teruntuk Pria yang selalu sabar mendengarkan keluh kesah ku dan 

mendampingi dimasa-masa sulit penyusunan skripsi ini. Walaupun 

terpisah jarang yang jauh, tapi selalu menjadi penyemangat nomor satu. 
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Menjadi orang yang tidak pernah lelah mengingatkan makan, minum, 

sampai jadwal tidur yang baik. Terimakasih. 

10. Teman-teman mahasiswa, khususnya kelas A Ekstensi Pendidikan 

Ekonomi Stambuk 2014 yang selama ini menjadi rekan seperjuangan, 

11. Pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa 

penulis sebutkan satu persatu. 
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