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KATA PENGANTAR 

Tiada pernah berhenti diri ini mengucap puji dan syukur ke hadirat Allah 

SWT yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya, baik itu nikmat 

kesehatan, kesempatan, dan keselamatan serta nikmat lainnya yang apabila 

dituliskan dengan semua pohon di dunia dan air laut sebagai tintanya, tidak akan 

mampu menuliskan nikmatnya satu per satu. Dengan nikmat dan karunia-Nya lah 

penulis akhirnya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dengan judul 

“Pengaruh Hasil Belajar Micro Teaching Terhadap Kemampuan Mengajar 

Dalam Program Pengalaman Lapangan (PPL) Pada Mahasiswa Prodi 

Pendidikan Tata Niaga Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan Tahun 

Akademik 2013/2014”. 

Serta tidak lupa pula mengucapkan shalawat kepada Nabi besar Muhammad 

SAW yang telah menjungkir-balikkan umat manusia dari alam kegelapan ke alam 

yang penuh dengan cahaya iman dan pengetahuan seperti yang telah kita rasakan 

bersama saat sekarang ini. 

Terima kasih yang tiada terhingga kepada orangtua terkhusus dan 

teristimewa buat Almarhum Ayahanda Syafaruddin Hrp dan Ibunda tercinta Siti 

Aminah Hasibuan yang telah memberikan doa, dukungan, motivasi, kasih sayang, 

perhatian, dan senyuman yang tiada berhenti mengalir teruntuk ananda sehingga 

penulis dapat menyelesaikan perkuliahan untuk meraih cita keberhasilan 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan. “Terima kasih yang tiada terhingga 

buatmu Umak, semoga Allah membalas semua kebaikan dan kasih sayangmu 

dengan limpahan rahmat kesehatan, umur yang berkah, murah rezeki, dan 
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dijauhkan dari segala penyakit dan marabahaya, Aku Sayang Umak, You’re Our 

Hero”.  

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari berbagai kesulitan 

dan hambatan-hambatan dalam menyelesaikannya. Namun penulis tetap berusaha 

sebaik mungkin agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada 

waktunya. Selama penyusunan skripsi ini penulis juga banyak menerima bantuan 

material dan moril berupa bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Atas 

bantuan tersebut penulis mengucapkan tiada henti ribuan terima kasih kepada : 

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

Medan. 

2. Bapak Drs. Kustoro Budiarta, M.E selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

UNIMED. 

3. Bapak Drs. Arwansyah, M.Si selaku Ketua  Jurusan Pendidikan Ekonomi 

UNIMED. 

4. Bapak Drs. Johnson, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Ekonomi. 

5. Bapak Dr. M. Fitri Rahmadana, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi 

Pendidikan Tata Niaga sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang 

telah banyak memberikan bimbingan dan nasehat dalam menyelesaikan 

program akademik. 

6. Ibu Fitrawaty, S.P, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah 

banyak sekali membimbing dan memberikan arahan, masukan, nasehat, 

serta wawasan kepada saya dalam penyelesaian penulisan skripsi ini 

sampai selesai. 
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7. Seluruh Dosen dan Staf Pegawai Administrasi Jurusan Pendidikan 

Ekonomi yang turut membantu selama perkuliahan di Fakultas Ekonomi 

UNIMED. 

8. Beribu-ribu terima kasih kepada Pemerintah Indonesia yang telah 

memberikan kesempatan Beasiswa BIDIKMISI 2010 sehingga saya bisa 

menyelesaikan kuliah saya sampai selesai. 

9. Kakanda sekaligus sahabat sejiwa tersayang Nur’Aisyah Hrp (Akak Icha) 

dan Mutiara Kasih Hrp (Akak Muti) yang telah banyak membantu saya 

baik dukungan moril berupa doa, motivasi, semangat, dan bantuan 

material dalam memenuhi segala kebutuhan selama perkuliahan adinda. 

Terima kasih untuk semuanya, dan maaf jika selama ini saya telah banyak 

merepotkan. Insya Allah, saya akan membalas semua kebaikan kalian. 

10. Adinda tersayang Abdullah Hamid Hrp (Adek Amit) yang juga turut serta 

memberikan dukungan, doa, dan motivasi agar selalu kuat dan tegar dalam 

menjalani kehidupan. Semangat, kamu juga harus bisa Diks !!! 

11. Seluruh keluargaku, baik Abang Ipar Karim, Nenek, Uwak, Bou, Tulang 

Ikhsan, Tulang Edi, Tulang Zul, Bujing Santi, Kak Indah, dan semuanya 

yang tidak bisa disebutkan satu per satu. 

12. Keponakan-keponakan kecilku Abdul Rauf Arrantisi dan Faiz Agra yang 

juga turut serta memberikan semangat dan tawa ceria menghiasi hari-

hariku. Doakan Nani yaa.... 

13. Mahasiswa/i khususnya kelas A Reguler di Prodi Pendidikan Tata Niaga 

Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi UNIMED tahun 

akademik 2013/2014 yang telah turut serta membantu dalam penelitian ini. 
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14. Sahabat terbaik ku Evi Novita Sari yang telah banyak memberikan 

motivasi dan bantuan serta tempat curahan hati dalam menghadapi suka 

duka selama perkuliahan di UNIMED.  

15. Sahabat-sahabatku Bedul, Icha, Aswitha, Latifah, Asmiati, Illan, Novita, 

Mami mince, encha, uci, jack, silva, nina, chana, dan seluruh TIGER yang 

juga telah banyak memberikan pencerahan dan motivasi serta tukar pikiran 

selama perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini. 

16. Ibu Helmi, S.Pd sebagai Guru Pamong selama melaksanakan PPL di 

SMPN 1 Kuala Binjai. Terima kasih banyak telah memberikan bantuan 

dan bimbingan serta perhatian kepada saya melaksanakan PPL di Kuala. 

17. Teman-teman PPL SMPN 1 Kuala Binjai. Terima kasih telah memberikan 

kenangan indah yang tak pernah terlupakan ketika kita hidup bersama dan 

mengajar di SMPN 1 Kuala. 

18. Semua yang tiada dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih buat 

semuanya. I love you all... 

Penulis tidak akan dapat membalas semua bantuan dan kebaikan yang 

telah diberikan, semoga Allah SWT sebagai pengganti untuk membalas segala 

kebaikan-kebaikan yang diperoleh penulis. Mudah-mudahan skripsi ini bisa 

menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua kelak. Amiiinnn. 

Medan, Juli 2014 

Penulis, 

 

Hairani 

NIM. 7102141013 


