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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim  

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada ALLAH SWT yang telah memberikan 

Rahmat dan Karunia-Nya serta berbagai ujian dan nikmat kemudahan yang tidak terhingga 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Kompetensi 

Pedagogik dan Kompetensi Profesional Dosen Terhadap Kreativitas Mahasiswa 

Pendidikan Tata Niaga Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan”. Shalawat dan 

salam penulis sampaikan kepada Baginda Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah Islam 

bagi seluruh dunia.  

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar 

kesarjanaan pada program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Penulis 

menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan serta 

pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis 

mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Prof. Dr. Syawal Gultom. M.Pd, selaku Rektor Universitas Negeri Medan, yang telah 

memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan pada Program Studi Pendidikan 

Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

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

Medan, yang telah memberikan kemudahan dalam perizinan skripsi ini. 

3. Dr. Eko Wahyu Nugrahadi M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Medan. 

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

Negeri Medan. 

5. Dr. Dede Ruslan M.SI, selaku sekretaris Jurusan Pendidikan Ekonomi dan Ketua 

Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Univesitas Negeri Medan,  yang telah 

memberikan kemudahan administrasi untuk keperluan penyusunan skripsi ini. 

6. Dr. Fitrawaty, S.P., M.Si, selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan 

arahan, bimbingan serta dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini.  

7. Bapak dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran dalam penyempurnaan 

skripsi ini. 

8. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Ekonomi yang telah memberikan ilmu 

pengetahuan yang tiada ternilai kepada penulis.  
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9. Staf pegawai Fakultas Ekonomi, khususnya staf pegawai Prodi Pendidikan Ekonomi. 

10. Ibu Noni Rozaini, M.Si selaku Ketua Prodi Pendidikan Tata Niaga yang telah 

bersedia memberikan izin selama penulis melakukan penelitian. 

11. Staf pegawai Prodi Pendidikan Tata Niaga. 

12. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis,  Ayahanda Ali Imran Sihombing dan 

Ibunda Eva Susanti Tanjung yang selalu mendoakan dan memotivasi penulis dalam 

susah maupun duka, dari kecil hingga sekarang sampai penulis menyelesaikan skripsi 

ini. Ayah dan Ibu yang penulis cintai karena Allah, terima kasih untuk semua 

pengorbanan, perjuangan dan kasih sayang yang telah Ayahanda dan Ibunda berikan 

kepada penulis, tidak mungkin bisa terbalaskan. Semoga Allah selalu memberikan 

limpah Rahmat dan Karunia-Nya kepada Ayah dan Ibu.  

13. Teristimewa juga untuk Almarhuma Ibunda tercinta Hasnah Lubis atas segala 

pengorbanannya kepada penulis yang telah melahirkan dan membesarkan penulis 

disisa hidupnya. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di Surga-Nya. Aamiin. 

14. Teristimewa juga untuk adik (Rizka Khairiyah Sihombing), adik (Lu’luam Mantsura 

Sihombing) dan adik (Ummul Muflihani Sihombing) yang penulis cintai karena 

Allah, terima kasih telah menjadi sosok adik-adik yang terbaik dalam hidup penulis, 

semoga kita menjadi anak yang sholehah. Aamiin Allahumma Yaa Aamiin. 

15. Teruntuk sahabat perjuangan dalam Tim KOSMIK FE (kak Ade, kak Erna, kak Dira, 

kak Desy, ukhty Dinda, kak Susi, kak Dwi, ukhty Jumi, dek Imah, dek Mersi, dek 

Ayu, dek Ika, dek Riska, dek Malika, dek Sahara, dek Nurul, dek Dewi, dan dek 

Nadila) dan terima kasih kepada Kakanda Ervina tersayang yang telah memberikan 

banyak motivasi, dukungan dan semangat yang tidak bosan-bosannya kepada penulis 

serta kepada adinda-adinda sholeha satu TIM Kursus (dek Wilda, dek Rahma, dek 

Ifah, dek Lani, dek Dina, dek Nisa, dek Azizah dan dek desi) semoga kita selalu 

berjuang tiada henti untuk menuntut ilmu dalam memperbaiki diri kearah yang sesuai 

dengan hukum syara’. Pejuang tangguh, pejuang Syariah dan Khilafah yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu, tiada kalimat yang bisa diungkapkan kecuali doa yang dapat 

dipanjatkan, semoga Allah selalu menguatkan langkah kaki kita untuk menapaki jalan 

yang insyallah barokah, jalan yang berliku dan penuh onak duri. Andai sekiranya 

jarak dan waktu memisahkan kita, hanya satu pinta dan harapan, semoga Allah ‘Azza 

Wa Jalla mempertemukan kita kembali di Syurga-Nya kelak. Aamiin. 

16. Kepada sahabat tersayang kak Yanti, kak Mona, kak Ayu, ukhty Lastri, dan dek 

Mirna terima kasih telah menjadi sahabat yang selalu menyayangi dalam suka dan 
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duka. Terimakasih juga kepada sahabat tersayang Nanda dan Cani Rahmi untuk 

segala bantuannya dalam penyusunan skripsi ini. Semoga kita dipertemukan Allah di 

Surga-Nya. Aamiin. 

17. Kepada adinda-adinda sholeha (dek Fijek, dek Bejok, dek Nazlah, dek Nita, dek Jeje, 

dek Dila, dek Mutia, dek Poppy dan dek Melisa), terima kasih atas segala semangat 

dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis selama menjadi TIM kelas B-

Eks 2013.  

18. Kepada semua adek-adek satu perjuangan B-Eks 2013 dan semua teman seperjuangan 

yang bernasib sama (pemburu gelar sarjana) terima kasih motivasi dan semangatnya 

selama ini. 

19. Kepada kakanda Lena tersayang, terima kasih atas segala kasih sayang yang 

dicurahkan selama ini. 

20. Terima kasih untuk seluruh teman-teman, saudara dan kenalan yang tidak dapat 

disebutkan satu per satu, penulis ucapkan terima kasih. Semoga Allah selalu 

memberikan Rahmat dan Karunia-Nya serta kesehatan sehingga kita bisa meraih cita-

cita dan menjadi insan bermanfaat. 

 

Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut mendapat limpahan balasan dari Allah 

SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih kurang dari kesempurnaan. Akhir 

kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, pembaca dan masyarakat dalam 

menerapkan proses pendidikan kearah yang lebih baik lagi. Aamiin. 
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