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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat ALLAH SWT,  atas 

rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kemudahan dalam 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hubungan Kecerdasan Emosional Dengan 

Pembentukan Karakter Warga Belajar Paket C di SKB Binjai” . 

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus di penuhi 

untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan di Fakultas Ilmu Pendidikan, 

Universitas Negeri Medan. Di dalam penulisan ini, banyak kendala yang di hadapi 

penulis, namun semuanya dapat teratasi berkat bantuan dan motivasi dari berbagai 

pihak. Pada kesempatan ini penulis ucapkan banyak terimakasih kepada semua 

pihak yang telah membantu terkhususnya kepada orang tua tercinta atas kasih 

sayang, semangat serta dukungan moril dan materil mulai dari awal sampai selesai 

perkuliahan. 

Pada akhir kata penulis sangat berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

siapa saja yang membacanya terutama sebagai bahan masukan bagi berbagai 

pihak yang terkait dengan permasalahan yang di angkat menjadi judul skripsi ini. 

 

 

  Medan,     April 2016 

  Penulis 

 

 

  Mhd. Taufiq Hidayat 
  NIM.1113371013 
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UCAPAN TERIMAKASIH 
 

 
 Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari tidak terlepas dari 

berbagai kesulitan. Namun dengan rahmat ALLAH SWT serta doa dan dukungan 

dari semua pihak terkait, maka skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, Pada 

kesempatan ini saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Bapak 

Dr.Yasaratodo Wau, M.Pd selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah 

meluangkan waktunya untuk membimbing serta memberikan saran-saran yang 

sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi ini dan saya ucapkan terimakasih 

kepada Ibu Dra.Rosdiana, M.Pd selaku ketua jurusan pendidikan luar sekolah. 

Dan teristimewa saya sampaikan terima kasih banyak kepada seluruh keluarga 

saya, terkhusus orang tua saya Ayahanda Alm.M. Sofyan Rokan dan Ibunda 

Sururi Nur Lubis yang telah memberikan dukungan moril maupun materi dan 

kasih sayang, serta mendoakan saya sehingga saya dapat memperoleh gelar 

sarjana. Semoga ayahanda dan ibunda selalu dalam lindungan ALLAH SWT.  

Dan buat adik saya tersayang Iskandar Zulkarnain Rokan terimakasih telah 

memberikan dukungan, hiburan dan motivasi serta doanya. Dan penulis juga 

mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Bapak Prof. Dr.H.Syawal Gultom, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan. 

2. Bapak Dr.Nasrun, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Medan. 

3. Bapak Prof.Dr.Yusnadi, MS selaku Wakil Dekan Bidang Akademik 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negri Medan. 
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4. Bapak Drs.Aman Simaremare, MS selaku Wakil Dekan Bidang Umum 

dan Keuangan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. 

5. Bapak Drs.Edidon Hutasuhut, M.Pd selaku Wakil Dekan Bidang 

Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan 

6. Bapak Dr. Sudirman, SE, M.Pd Selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Luar 

Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan sekaligus 

dosen penguji yang banyak membantu dan memberikan saran-saran pada 

saat penyelesaian skripsi. 

7. Bapak Drs.Elizon Nainggolan M.Pd, selaku dosen pembimbing akademik 

dan dosen penguji yang telah banyak memberikan kritik dan saran dalam 

penyusunan skripsi ini. 

8. Seluruh Dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Medan yang telah memberikan ilmunya 

selama perkuliahan serta Kak Surya Indriawati  dan seluruh staf pegawai 

yang telah membantu proses pengurusan surat-surat. 

9. Kepala SKB Binjai, Bapak Dian Aulia, SH beserta seluruh staf yang telah 

memberikan izin kepada penulis untuk mendapatkan data dan informasi. 

10. Keluarga Kecil yang ku cinta, Abangku Saiful Hamdi, Abangku Budi 

Prastiandika, Dyka Supradella (Kakak Ipar), Asmaul Husna (Kakak Ipar), 

Wak Adi, yang telah menciptakan kehangatan hubungan kekeluargaan 

yang harmonis.  

11. Sahabat seperjuangan dan adik-adik organisasi HMI komisariat FIP 

UNIMED dan rekan-rekan seperjuangan di IMADIKLUS. 



v 
 

12. Sahabat-sahabatku tersayang Sang Motivator dan penghibur hati Yudha 

Perdana S.Pd, Putri Anita Sembiring, S.Pd,  Hilda Yuni Saragih, S.Pd. 

Yang ikut berperan dan sangat membantu penulis di kala suka dan duka. 

Dan kepada Desi Kunata Solin yang telah bersama-sama dengan kami 

untuk bersuka ria dan berkeluh kesah dalam memperjuangkan skripsi. 

13. Teman-teman yang selalu peduli dengan saya, Nurul Hikmah H, 

Vimalanika Aulia Tan-Has, Humairoh, Fitra, Ira Anas Tasya, Yesi Frisna, 

Nita Elfiani, Siti Rahmah Sitorus dan terkhusus buat PLS stambuk 2011 

Ekstensi dan Reguler yang telah banyak memberikan pengalaman dan 

pelajaran selama perkuliahan. Terimakasih atas buat semangat dan 

dukungan yang senantiasa saya rasakan. 

14. Sahabat-sahabat di balik layar DJHYFAZESS, Ayu Annisa Nst, M.Yasir, 

Kurniawan Edinata, Ganda Wibowo, Andrius, Sri Warna, Syaiful 

Ramadhan, Reza, Tama, Evan S. Vielly, Denis, Afrizal, Abi, Ijol, Andi, 

dan Wawan yang selalu menghibur dikeseharian dikala senang dan 

gundah.  

15. Dan terakhir kepada semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu 

persatu. 

      

               Medan,        Februari  2016 

         

 
                  Muhammad Taufiq Hidayat 
                  NIM.1113371013 


