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KATA PENGANTAR 

 

  Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus sumber 

kekuatanku dan yang telah mencurahkan berkat dan hikmat kebijaksanaan kepada 

penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul 

“Pengaruh Keterampilan Guru Mengajar dan Motivasi Berprestasi 

Terhadap Prestasi Belajar Siswa SMK Negeri 1 Binjai T.P 2015/2016”. 

  Penulisan skripsi ini merupakan sebagian persyaratan untuk memperoleh 

Gelar Sarjana Pendidikan bagi mahasiswa jenjang S1 pada Jurusan Pendidikan 

Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Penulis 

menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh 

sebab itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran 

yang sifatnya membangun dari semua pihak yang berkenan demi penyempuraan 

skripsi ini. 

  Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima masukan, arahan 

serta dorongan semangat yang tak ternilai harganya dari beberapa pihak. Untuk itu 

dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terimakasih yang 

sebesar-besarnya 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. 
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3. Bapak Drs. H. Thamrin, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

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

5. Bapak Drs. Jhonson, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 

6. Bapak Dra. Sri Mutmainnah, M.Si selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Administrasi Perkantoran sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah 

banyak memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat 

diselesaikan. 

7. Bapak Prof. Drs. Tauada Silalahi, M.Pd selaku dosen pembimbing akademik 

yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan. 

8. Bapak Dosen Penguji Skripsi Program Studi Pendidikan Administrasi 

Perkantoran di Universitas Negeri Medan.   

9. Bapak/Ibu dosen dan staff di lingkungan Fakultas Ekonomi Unimed, 

khususnya Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran yang telah 

banyak membantu dan memberi informasi mengenai kelengkapan skripsi saya. 

10. Bapak Bashir selaku Kepala SMK Negeri 1 Binjai yang telah memberikan izin 

kepada penulis untuk melakukan penelitian di sekolah yang bapak pimpin. 

11. Teristimewa dari hati yang terdalam kepada kedua orang tua saya, Ayahanda 

tercinta Ardison dan Ibunda tercinta Sastra Wati. Terima kasih yang sebesar-

besarnya atas pengorbanannya baik dari segi moril, materi dan doanya serta 

kasih sayangnya yang tak terhingga kepada penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 
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12. Terima kasih kepada Kakak saya tercinta Indri Aisyah S.Pd, beserta adik-adik 

saya Fatma Wati, Mhd. Rahman Hakim, Mhd. Ali Akbar, Mhd. Azhari, dan 

Salsa Bila yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis. 

13. Kepada (keluarga besar) Nenek Rasimah Saidi yang juga turut serta 

memberikan doa dan dukungan kepada penulis.. 

14. Terima kasih kepada Heni Alfiani Barus atas perjuangan awal kuliah hingga 

akhir yang telah banyak membantu dan mendukung dalam penyelesaian 

skripsi, Endang Sri Mulyani yang selalu ikut serta dalam memberikan bantuan 

doa dan motivasi kepada penulis dan Nur Hazizah yang tak lupa selalu 

memberikan support kepada penulis.  

15. Terkhusus kepada  abang saya T. Hendra Saputra, terima kasih selama ini 

selalu menjadi motivator terhebat yang pernah saya kenal, terima kasih telah 

menatih penulis sehingga penulis berhasil melangkahkan kaki pada tahap ini, 

semua motivasi tidak akan pernah saya lupakan. 

16. Kepada Syahrial Nasution yang juga turut serta memberikan doa dan motivasi 

17. Teman-teman seperjuangan ADP Ekstensi 2011 Huarihon Tutamana Sirait, 

Jhon Candra Padang, Mhd. Reza Fauzi, Mhd. Faraz Nasrida, Irnanti Susanta 

Ginting, Hoas Hasan Ritonga, Sumitro Sinamo, Rani Renata dan juga adik 

stambuk Adp 2013 yang telah memotivasi saya untuk dapat menyelesaikan 

perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini dan terima kasih atas kebersamaan 

kita selama ini, kebersamaan dalam suka dan duka, apa yang sudah kita lalui 

bersama tidak akan pernah saya lupakan, semoga kita semua bisa menjadi 

orang-orang yang sukses dan cita-cita kita semua dapat tercapai 
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18. Kepada sahabat-sahabat PPLT SMP Yayasan Pendidikan Harapan Bangsa 

Kuala Langkat Tahun 2014 (Rahmi Husein, Amelia Putri Jayanti, Mutiara 

Ananda dan Fitri Marwiyah Sari). Terima kasih telah menjadi keluarga baru 

buat penulis, yang telah memberikan kenangan terindah yang tak terlupakan, 

serta dukungan dan motivasinya untuk penulis selama menyelesaikan skripsi 

ini. 

19. Terima kasih kepada Koto, Ridho, Christian, Joshua yang telah banyak 

memberi informasi dan motivasi. 

20. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam 

penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu. 

 

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada 

semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan bagi dunia pendidikan. 
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