
 

i 
 

KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kasih 

dan karuniaNya yang senantiasa menuntun penulis untuk menyelesaikan 

penulisan skripsi yang berjudul ”Pengaruh Minat Belajar dan Kemampuan 

Berpikir Kritis Mahasiswa Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Ekonomi, Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Unimed 

Angkatan 2015”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi 

guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan bagi mahasiswa S1 pada Program 

Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

 Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih terdapat banyak 

kekurangan, baik dalam isi, teknik penulisan dan lain sebagainya, dikarenakan 

keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Untuk itu penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi 

kesempurnaan skripsi ini. 

 Selama menjalani perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini, penulis 

telah banyak menerima bantuan, dukungan, arahan dan doa dari berbagai pihak. 

Untuk itu dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan 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 Dr. Eko Wahyu Nugrahadi, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang 

Akademik Fakultas Ekonomi Unimed 

4. Bapak Drs. Johnson, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan 

Fakultas Ekonomi Unimed sekaligus dosen pembimbing skripsi yang selalu 

penuh kesabaran memberikan bimbingan dan memberikan kemudahan dalam 

berdiskusi kepada  penulis selama perkuliahan hingga terselesaikannya 

skripsi ini. 

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

Unimed sekaligus sebagai pembanding skripsi yang telah memberikan 

masukan dan nasihat akademik untuk menyusun penulisan skripsi ini. 

6. Bapak Dr. Dede Ruslan, M.Si selaku sekertaris jurusan Pendidikan Ekonomi, 

Fakultas Ekonomi, Unimed. 

7. Bapak Dr. M Fitri Rahmadana, M.Si selaku dosen pembanding skripsi yang 

telah memberikan bimbingan dan masukan untuk menyusun penulisan skripsi 

ini. 

8. Ibu Noni Rozaini, S.Pi, M.Si selaku dosen pembanding skripsi yang telah 

memberikan bimbingan dan masukan untuk menyusun penulisan skripsi ini. 

9. Bapak Drs. Saut M Silaban, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang 

telah membimbing penulis selama masa perkuliahan. 

10. Seluruh dosen dan staf pegawai di Jurusan Pendidikan Ekonomi UNIMED. 

11. Seluruh staf PUSKOM Unimed yang memberikan dukungan dan kemudahan 

dalam pengambilan data. 

12. Kepada kedua orang tuaku Bapak A. Hutasoit dan Ibundaku H. br Silaban 

yang selalu mendukung dan mendokan, penyemangat dan tempat bersandar 
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yang tidak pernah berhenti berjuang untuk kami anak-anaknya. Dan kepada 

kedua mertuaku tercinta amang Dj. Batubata dan inang L. br Siregar yang 

sangat sabar dan pengertian mendukungku dalam segala hal. Terimakasih 

untuk cinta yang tulus. Dan buat kedua adikku Dumaria Hutasoit dan Putri 

Hutasoit yang memberikan semangat dan doa. Dan keempat eda-edaku, 

mama Hose, mama Bunga, mama Ezy dan mama Aldo yang selalu pengertian 

memiliki eda yang terkadang terlalu sibuk dengan perkuliahan dan sering 

merepotkan. Semoga kelak dapat membahagiakan kalian. Aminn. 

13. Ucapan terimakasih penuh cinta untuk my lovely husband David Batubara ST 

yang tidak kenal lelah menemani hariku, memberi warna tersendiri dalam 

canda tawa dan duka yang selalu dengan sabar dijalani. Membimbing dengan 

penuh kesabaran walau terkadang sering merepotkan. Terimakasih untuk 

dukungan, doa dan kerja keras yang penuh cinta, semoga cinta kita selalu 

bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Love you so 

much.  

14. Seluruh keluarga besar terutama mbah kakung dan mbah uti yang selalu 

memberikan nasihat dan doa. 

15. Buat Riszkyana dan Renova yang selalu bersedia direpotkan dengan 

berdiskusi. Tri Ansella Siregar, Yuliyanti Simatupang, Putri Dwi Lestari dan 

Prisna Dessy Situmorang walaupun kita selalu cek-cok tapi kalian adalah 

keluargaku. Tidak lupa terimakasih penulis ucapkan untuk bang Fajar yang 

tidak pernah bosan memberikan arahan. 

16. Buat keluarga besar eks D Reguler 2012 yang sama-sama berjuang di bangku 

perkuliahan mulai dari tidak tau hingga sekarang menjadi lebih dewasa. 
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Colek untuk Annazmy, Yenni dan Robert, pengalaman bersama kalian tidak 

akan pernah terlupakan. 

17. Buat keluarga besar kelas B Reguler 2012, terimakasih untuk 

kebersamaannya, motivasi dan dukungan, semoga kita dapat mencapai 

kesuksesan bersama. 

18. Terimakasih untuk teman-teman PPLT Ceria Unimed SMK Sw 

Pembangunan Daerah Lubuk Pakam yang telah menjadi keluarga baru dan 

memberikan pengalaman yang tak terlupakan. 

 

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak 

terimakasih, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 

 

Medan,       Agustus 2016 

Penulis, 

 

 

TARULI HUTASOIT 

NIM: 7123141146 

 


