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KATA PENGANTAR 

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus 

untuk setiap berkat dan kasih karunia-Nya yang menyertai penulis sampai hari ini, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Pengaruh 

Kecerdasan Emosional dan Minat Belajar terhadap Prestasi Belajar 

Akuntansi Keuangan Siswa Kelas XII Jurusan Akuntansi SMK Negeri 7 

Medan”. 

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Medan. Dalam menyelesaikan tulisan ini, penulis menyadari bahwa penulis tidak 

dapat berjalan sendiri. Ada orang-orang luar biasa diluar pribadi penulis yang 

tanpa henti-hentinya memberikan motivasi, bantuan dan dorongan baik materil 

maupun moril setiap hari sehingga penulis mampu berjuang untuk menyelesaikan 

skripsi ini. 

 Untuk itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih 

kepada pihak yang telah memberikan bantuan  secara langsung dan tidak langsung 

di dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, terutama yang saya hormati: 

1. Bapak Dr. Syamsul Gultom, S.KM., M.Kes. sebagai Rektor Universitas 

Negeri Medan. 

2. Bapak Prof. Indra Maipita, M.Si., Ph.D, sebagai Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 

3. Bapak Dr. Eko Wahyu Nugrahadi, M.Si, sebagai Wakil Dekan Bidang 

Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 
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4. Bapak Dr. Azizul Kholik M.Si, selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

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

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

6. Ibu Yulita Triadiarti, S.E, M.Si, Ak, CA,  Sebagai Ketua Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan, sekaligus dosen penguji saya, 

yang memberikan masukan-masukan yang membangun dalam penyusunan 

skipsi ini. 

7. Bapak Dr. Jufri Darma, M.Si, Ak,CA sebagai Ketua Prodi Pendidikan 

Akuntansi, sekaligus dosen penguji saya, yang memberikan masukan-

masukan yang membangun dalam penyusunan skipsi ini. 

8. Ibu Sondang Aida Silalahi, SE., M.Si sebagai Dosen Pembimbing Skripsi, 

yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama 

penyusunan skripsi ini. 

9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi, yang telah memberikan bekal ilmu 

pengetahuan selama peneliti menempuh perkuliahan. 

10. Ibu Dra. Asli Br. Sembiring, MM, selaku Kepala Sekolah dan seluruh staf 

pendidik SMK Negeri 7 Medan yang telah memberikan ijin penelitian guna 

penyusunan skripsi penulis. 

11. Teristimewa penulis sampaikan kepada Pahlawan hidup terhebat Ayahanda 

Maruli Simanjuntak, SP dan Ibunda Rosmida Saragih yang telah memberikan 

kasih yang tulus serta doa-doa dan segala usaha dari materi hingga dukungan 

dan semangatnya dalam penyusunan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 
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12. Terimakasih kepada orang tua saya di kota Medan Uda S. Napitupulu dan 

Inang Uda M. Saragih yang telah membantu saya dalam menjalankan 

perkuliahan. Dan selalu memberikan nasehat-nasehat serta pembelajaran bagi 

saya selama proses perkuliahan.  

13. Terimakasih kepada adik-adiku yang terkasih Mahisa Simanjutak, Kalvin 

Simanjuntak, dan Ganda Simanjutak atas segala semangat dan doa-doa yang 

selalu diberikan kepada penulis. Dan merekalah yang menjadi salah satu 

alasan dan motivasi penulis agar tetap berjuang dan bersemangat dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

14. My Best Life Friend, Esra Evelina Sitinjak. Aku selalu mengucap syukur 

kepada Yesus setiap kali mengingatmu. Terimakasih buat kesabaran dan 

semangat yang senantiasa diberikan kepada penulis. Dan senantiasa 

mengingatkan penulis untuk bersyukur buat segala rancangan Tuhan. 

15. Sahabat saya “Keluarga Romantis” yakni Alberth Sijabat, Alex Hendrawan, 

Wantri Sinaga, dan Friska Silalahi, yang telah mendukung saya dalam 

perkuliahan ini. Terkhusus Kepada Alberth,  C S.E yang selalu memberikan 

doa dan kadang hingga materi...haha. 

16. Sahabat saya “BOM SQUAD” yakni Chairil Hamzah, C.S.Pd, Bayu Rahmat, 

C.S.Pd, Fadli Akbar, C.S.Pd, dan Ihksan Fahri, C.S.Pd. Yang kata banyak 

orang boy band dikelas. Terima kasih buat dukungan dan kebersamaan kita  

GUYS!. 

17. Kakak dan Abang pembimbing Rohani saya yang terkasih, yakni K’Listicia 

Sinaga, S.E, K’Lestaria, S.Pd, dan B’Gora Sagala, S.E yang selalu 

mengingatkan, menguatkan dan memberikan siraman rohani kepada penulis. 
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18. Kelompok Rohani saya “Volente Deo SG” yakni, Mutiara Sitinjak, C.S.Pd, 

Hosianna, C.S.Pd, Ima Sinaga, C.S.Pd, Ayu Ambarita, C.S.Pd, dan Friska 

Rajaguk-guk, C.S.Pd. Jugul, keras kepala, emosian itulah kami dengan kasih 

yang tetap ada didalam kami yang membuat kami bertumbuh secara rohani 

dikelompok ini. Terima kasih buat kasih kalian saudariku! Semangat mengejar 

Sepedanya. 

19. Keluarga besar UKMKP UP FE UNIMED yang telah membimbing 

kerohanian saya tetap bertumbuh selama perkuliahan.  

20. Teman-teman saya kelas A Reguler Pendidikan Akuntansi 2016 yang tidak 

dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini. 

21. Terima kasih kepada kakak dan abang alumni pendidikan akuntansi, Desi 

Siburian S.Pd, Novi Catrina Simanjuntak, S.Pd, Agung Brema S.Pd, Sixson, 

S.Pd dan yang lainya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang senantiasa 

memberikan semangat dan nasehat kepada saya selama menempuh pendidikan 

di Universitas Negeri Medan. 

22. Terima kasih kepada adik-adik junior saya di pendidikan akuntansi seperti 

Ally, Yan Danie, Iswan, Wansyah, Adryel, Romian, Rindu, Rachel dan lainya 

yang memberikan semangat kepada penulis dan selalu bersemangat untuk 

mengadakan kegiatan rohani dipendidikan akuntansi. 

23. Terima kasih kepada itok-itok saya yang ada di pendidikaan akuntansi seperti 

Okta Simanjutak, Helsa Simanjuntak, Evi Simanjuntak, Angelin Siahaan, dan 

Rindu Simanjuntak yang selalu memberikan semangat serta doa kepada 

penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 
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24. Terima kasih kepada seluruh panitia natal Fakultas Ekonomi 2019 dan Panitia 

natal Pendidikan Akuntansi 2019 yang telah memberikan tempat bagi saya 

untuk memberikan pendapat untuk kegiatan rohani di Fakultas Ekonomi dan 

buat doa serta semangat yang diberikan. 

25. Terima kasih kepada rekan-rekan ORMAWA UP FE tahun 2019 yang telah 

memberikan semangat dan tempat bagi saya untuk mengembangkan diri.  

26. Dan semua pihak yang memberikan dukungan dan doa kepada penulis yang 

tidak dapat disebutkan satu per satu, terimakasih untuk semuanya.  

Penulis sadar bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu 

penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca untuk 

menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, selamat membaca dan salam sukses! 

Medan,     Januari 2020 

Penulis 
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