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KATA PENGANTAR 

       Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan 

karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul 

“Pengaruh Kegiatan Literasi dan Manajemen Waktu Terhadap Prestasi Belajar 

Siswa Kelas XI Pemasaran SMK Negeri 7 Medan T.A 2018/2019”. 

 Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk 

memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Fakultas 

Ekonomi, Universitas Negeri Medan. Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis 

menyadari tidak dapat berjalan sendiri tanpa bantuan dan dorongan baik materi 

maupun moril dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan 

ucapan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam 

menyelesaikan skripsi ini adalah sebagai berikut :  

1.   Bapak Prof. Dr. Syamsul Gultom, S.KM., M.Kes., selaku Rektor Universitas 

Negeri Medan. 

2.   Bapak Prof. Indra Maipita, M.Si, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 

3.   Bapak Dr. Eko Wahyu Nugrahadi, M.Si, selaku WD I Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 

4.   Bapak Drs. La Ane, M.Si, selaku WD II Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Medan. 
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5.   Bapak Drs. Jhonson, M.Si, selaku WD III Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Medan. 

6.   Bapak Dr. Dede Ruslan, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

7.   Ibu Ainul Mardhiyah, SP., M.Si, selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Bisnis yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk mengadakan 

penelitian di Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

8.  Bapak Irwansyah, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu 

memberikan bimbingan, nasihat dan masukan terhadap penulis diakhir 

perjuangan ini hingga penyelesaian skripsi ini penulis ucapkan banyak 

terimakasih. 

9.   Ibu Novita Indah Hasibuan, S.Pd., M.Pd selaku Dosen Pembimbing Akademik 

penulis yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi kepada 

penulis selama penulis belajar di Universitas ini. 

10.  Bapak dan Ibu dosen yang mengajar di Program Studi Pendidikan Bisnis 

yang telah mendidik dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan. 

11. Bapak dan Ibu Staf Pegawai yang ada di lingkungan Civitas Akademik      

Fakultas Ekonomi. 

12. Teristimewa penulis sampaikan rasa hormat dan terimakasih yang   sebesar-

besarnya kepada orang yang terkasih, orangtuaku Ayahanda M.Arwin Siregar 

dan Ibu Pinitha Simare-mare yang telah memberikan dukungan moril dan 



3 
 

materil serta memperjuangkan penulis dengan sepenuh hati sampai saat ini 

hingga dapat menyelesaikan pendidikan sampai ke perguruan tinggi. 

13. Rasa bangga dan terimakasih penulis ucapkan kepada kakakku Rahmah 

Fadhillah Siregar dan adik  tercinta Lisa Febryanti Siregar tiada henti 

memberikan doa, bantuan materil, dukungan dan semangat kepada penulis.  

14. Buat teman seperjuanganku Genk Kibotan Ucul (Anastasia, Eldi, Devi Yulita, 

Nadia, Putri Ardica, Sari dan Sintiya) yang sudah menemani sepanjang 

perjalanan penulis di Universitas ini, yang sudah menciptakan banyak drama 

yang aneh dimata orang-orang dan tak lupa saling memberikan dukungan 

moril hingga perjanjian untuk pakai toga bersama kuucapkan banyak cinta 

dan terimakasih atas banyak tawa dan kesal selama ini, smoga kedepannya 

selalu ada kabar baik dari kita. 

15. Untuk rumah keduaku di Universitas ini dan juga tempatku menemukan 

banyak hal baru diluar perkuliahan yaitu KSR PMI Unit UNIMED  penulis 

ucapkan banyak terimakasih atas sambutannya dan pengalamannya selama 

ini, terkhusus untuk teman seperjuanganku di Angkatan 23 jangan pernah 

lupakan perjalanan kita ya. 

16. Untuk teman SMA ku terimakasih telah setia menemani sampai saat ini. 

Maisyaroh, Mariana, Marmora dan terkhusus untuk Tiara yang selalu menjadi 

pendengar terbaik dalam segala hal dan menemani refreshing disaat aku lagi 

jenuh juga kuucapkan amat sangat banyak terimakasih. 
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17. Untuk wajah-wajah yang kulihat setiap hari selama perkuliahan ini 

Pendidikan Bisnis Kelas B Reguler 2015, terimakasih atas warna-warna dan 

kebersamaan kita selama 4 tahun terakhir ini. Smoga pertemanan tetap terus 

terjalin dengan baik. 

18. Untuk Teman-teman seperjuangan selama satu semester PPLT SMK Negeri 7 

Medan 2018 squad Terimakasih atas kebersamaannya dan kekompakannya 

sehingga kegiatan kita itu berakhir dengan baik. Semoga kedepannya 

pertemanan ini terus bisa terjalin. 

19. Untuk semua teman-teman yang yang telah banyak memberikan inspirasi dan 

motivasi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan 

banyak terimakasih. 

   Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat diterima sebagai sumbangan 

ilmiah dan bermanfaat bagi para pembaca khususnya kepada rekan-rekan mahasiwa. 

 

 

                                                                       Medan,   Oktober 2019  

                                                                                Penulis 

 

 

                                                                 Devi Sri Dewi Siregar 

                                                                        NIM. 7153143008 

 


