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KATA PENGANTAR 

Segala puji dan rasa syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat 

Tuhanku Yesus Kristus, atas segala kasih dan berkat-berkat yang telah 

dianugerahkan sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul: “Hubungan Efikasi Diri dan Kecerdasan Emosional dengan Prestasi 

Belajar Mata Kuliah Statistika Ekonomi Mahasiswa Angkatan 2013 Jurusan 

Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Medan T.A. 2013/2014”. Adapun 

penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan, Program Studi Pendidikan Tata Niaga, 

Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan. 

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam 

skripsi ini, baik dari segi isi maupun tata bahasa yang digunakan. Untuk itu 

penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca yang bersifat 

membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dalam proses penulisan skripsi ini, 

penulis tidak terlepas dari berbagai kendala dan hambatan. Namun dengan segala 

usaha dan kerja keras yang maksimal, bantuan, dan dorongan dari segala pihak, 

akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan juga. Pada kesempatan ini penulis ingin 

mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar, M. Si selaku Rektor Universitas Negeri Medan. 

2. Bapak Drs. Kustoro Budiarta, ME, selaku Dekan Fakultas Ekonomi beserta 

staffnya. 
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3. Bapak Drs. Thamrin, M.Si selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi yang 

telah bersedia memberikan segala saran dan kritik kepada penulis demi 

kebaikan dan kelancaran skripsi ini. 

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

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

Ekonomi sekaligus menjadi Dosen Penguji saya. 

6. Bapak M. Fitri Rahmadana, SE, M. Si selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Tata Niaga sekaligus menjadi Dosen Penguji saya. Bapak tidak hanya sebagai 

seorang dosen, tetapi juga “ayah” yang terbaik bagi kami semua, mahasiswa. 

7. Ibu Yusriana SP, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya. Terimakasih, 

Bu telah bersedia memberikan waktu, perhatian, saran, masukan, bagi skripsi 

saya. Dan tidak cukup di situ, terimakasih juga saya ucapkan karena telah sabar 

memberikan arahan dengan penuh kasih sebagai seorang ibu kepada anaknya 

(saya)  yang terkadang malas dan ingin menyerah dalam mengerjakan skripsi 

saya. Mungkin kata-kata tidak cukup mewakilkan rasa terimakasih saya serta 

rasa sayang yang saya miliki untuk beliau. Saya beruntung telah memiliki 

Dosen Pembimbing Skripsi seperti Ibu. 

8. Ibu Ainul Mardyah SP, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik saya yang 

telah membantu saya dalam menyelesaikan perkuliahan. 

9. Ibu Fitrawaty SP, M.Si selaku Dosen Penguji saya. 

10. Bapak dan Ibu Dosen Pendidikan Ekonomi beserta staff pegawai. 

11. Terkhusus untuk seluruh penghuni kantor Prodi Pendidikan Tataniaga dan 

Kantor Jurusan Pendidikan Ekonomi, Kak Sandra dan Kak Marlina. Kalian 
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telah memberikan sangat banyak kemudahan bagi saya dalam segala hal 

apapun baik masalah skripsi maupun hal-hal lainnya. Juga terkhusus untuk 

Bang Fajar yang telah berbaik hati mengizinkan saya mengajak-acak 

dokumen serta arsip-arsip DPNA yang telah tersusun rapi sebelumnya. 

12. Teristimewa kepada mami tersayang Ibu Emmy Br. Simanjuntak atas segala 

usaha dan kerja keras beliau di dalam mendidik dan membesarkan saya 

dengan penuh cinta, kasih, dan kesabaran sehingga saya dapat menjadi seperti 

sekarang ini. Mami adalah wanita terhebat dan nspirator sejati buat hidup 

saya. Being single isn’t a limit! Jesus bless you mom. 

13. Terimakasih untuk Ayah angkat saya Bapak A. Hutagalung yang telah 

memberikan segala bantuan baik moril maupun materil. 

14. Terimakasih untuk Papa tersayang atas dukungannya selama ini. 

15. Terimakasih untuk keluarga besar Simanjuntak dan keluarga besar kakek 

Wagimun yang telah mendukung saya baik secara moril maupun materil. 

16. Sahabat-sahabat terbaik dan tergila versi On The Spot; Fahmia Annisa 

(miong), Margaretha Sinaga (Etak), Zahra Hafizah (Zaronk), Muhammad 

Reza(Ezak), terimakasih telah mewarnai hari-hari saya dan berhasil membuat 

saya cemburu karena kalian lebih dulu mendapat gelar “S.Pd” itu. 

17. Sahabat-Sahabat sekelas yang telah membuat aku betah selama proses 

perkuliahan berlangsung; Jesicha Simanjuntak (tantebucuk), Novrita D. 

Butar-Butar (SiHatiMalaikat), Juita Sembiring (Juju), Octora Simanjuntak 

(TanteKurus), Siska, Lelis, Patriano, Jefriando, Prenky, Shabam, Ferdy, Inuy, 
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Nindya, Iboy, Ucok, Tama, Akbar, dan lain-lainnya. Maaf tidak bisa 

disebutkan satu-satu. You’re the best guys! 

18. Terimakasih buat seluruh teman-teman Pendidikan Tata Niaga 2010, ekstensi 

maupun reguler, terimakasih untuk semua kebersamaan kita selama ini. 

Perjuangan menyatukan kita!  

19. Terimakasih kepada semua sahabat-sahabat PPL SMPN 3 Tanjung Pura, 

Ridha, Uci, Dianty, Icha, Tri, Bang Iqbal, Bang Ari, Deddy, Baga, Jana, Akhi 

Budi besar teman duetku selama kondangan, Akhi Budi kecil, Evi, Lizka, 

Indah, Minta, dan Azura. Berjuta cinta khusus untuk kalian! Terimakasih atas 

segala bantuannya selama ini. 

20. Terimakasih kepada abang, guru, serta motivator yang hebat, Boy Raja 

Pagihutan Marpaung, SH, James Ambarita yang tidak jadi S.Pd karena di 

drop out, Nahot Sialoho S.Pd, M.Si,dan Ranto Sibarani Kalian abang-abang 

terhebat! Idup rakyat! 

21. Seluruh jajaran civitas Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), 

terimakasih untuk segala doa dan dukungan kalian abangda, kakanda, serta 

adindaku. 

22. Kelompok Studi BarsDem, terimakasih telah menyediakan wadah bagiku 

untuk belajar. 

23. Teman-teman di Komunitas KLUB BUKU MEDAN, patiak, ferry, bang puji, 

eka, eky, ani, bang andri, tami, dan lain-lainnya yang tidak bisa saya 

sebutkan. Terimakasih atas pengertisan kalian yang besar untukku bolos rapat 
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dan kegiatan dengan alasan; SKRIPSI WOY! Maaf telah menomor sekiankan 

kalian selama proses perjuangan ini. 

24. Teman-teman di Komunitas MALAM PUISI MEDAN, febry, iyak, el, bebi, 

al, dan lain-lainnya. Terimakasih atas semangat yang kalian tumpahkan saat 

saya sedang ‘down’ dengan kendala-kendala yang ada. 

25. Terimakasih untuk teman-teman Gereja CCA, GBI Bethelehem, GBI Rayon 

4, Gereja Katolik Kristus Raja Medan, Gereja Katolik Pk. Brandan dan stasi 

Tanjung Pura, terkhusus untuk kakakku Eunike H (Kak dedek), Romo Sari, 

Pator Frietz, Pendeta Daniel Tanzil, Pendeta M. Hutajulu. Terimakasih untuk 

semua dukungan doa dan semangat dari kalian semua. 

26. Terimakasih saya ucapkan untuk abang terhebat, kekasih, dan sahabat terbaik 

saya Rio Martinus Aritonang, SP. 

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya 

kepada seluruh pihak  yang membantu dan mendukung dalam proses penyelesaian 

skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Kiranya skripsi ini 

bermanfaat bagi seluruh pihak sebagai bahan perbandingan lebih lanjut guna 

perkembangan ilmu penetahuan. 

Medan,          Juli 2014 
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