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KATA PENGANTAR 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus 

atas Kasih, Karunia dan Penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

tepat pada waktunya. Skripsi ini berjudul “Pengaruh Kecerdasan Emosional 

terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa kelas IV SDN 101774 Sampali.” 

Selama dalam proses penyelesaian skripsi ini banyak kendala yang penulis 

hadapi, namun semuanya dapat teratasi berkat pertolongan Tuhan Pastinya dan 

bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis 

menyampaikan untaian kata terima kasih dari hati yang tulus kepada kedua orang 

tua yang tersayang Ayahanda T Purba  dan Ibunda E boru Hutasoit yang telah 

memberikan kasih sayang tanpa batas, dukungan moril dan materi serta doa restu 

demi keberhasilan dalam mengarungi kehidupan ini. 

Dan berkat dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak, pada 

kesempatan ini rendah hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – 

besarnya kepada : 

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

2. Bapak Drs. Nasrun, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan 

3. Pembantu Dekan I FIP bapak Prof. Dr. Yusnadi, M.S, Pembantu Dekan II 

FIP bapak Drs. Aman Simare – mare, M.S, dan Pembantu Dekan III FIP 

bapak Drs. Edidon Hutasuhut, M.Pd. 

4. Ketua Jurusan PGSD bapak Drs. Khairul Anwar M.Pd, dan Sekretaris 

Jurusan PGSD bapak Drs. Ramli Sitorus, M.Ed. 



iii 
 

 
 

5. Bapak Prof. Dr. Yusnadi, M.S, Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang 

telah banyak memberi bimbingan dan arahan serta bantuan dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

6. Bapak dan Ibu Penguji Bapak Drs. Wesly Silalahi, M.Pd,  

Ibu Dra. Rosliana Sitompul , M.Pd, dan Ibu Dra. Nurmayani M.Ag yang 

telah banyak memberi masukan dalam penyempurnaan skripsi ini 

7. Bapak/ibu Staf Pengajar dan Pegawai FIP yang telah memberi Ilmu dan 

bantuan selama perkuliahan 

8. Ibu Gusni Rosdiani, M.Pd selaku kepala sekolah SD Negeri 101774 

Sampali, dan Guru – guru yang telah memberi izin kepada penulis untuk 

melakukan penelitian di sekolah terkhusus kepada ibu Kholila S.Pd dan 

Bapak Gelora Ginting S.Pd SD selaku wali kelas IV A dan IV B.. 

9. Buat abang, kakak dan adik terkasih, Ruthmaida Purba, Gonjales purba, 

Maria Antoi Nette Purba dan Noverini Purba dan keluarga besar Opung 

Ruthmaida Purba yang telah banyak membantu baik melalui dukungan 

moril, materil serta doa selama menyelesaikan skripsi ini.  

10. Kepada sahabat-sahabat saya, Ribka Lusia Siahaan, Larasati Hutasoit, 

Dinawaty samosir, Ike Chaterine Gultom, yang selalu setia bertukar 

pikiran daam menyeaikan skripsi ini. 

11. Kepada teman – teman Saya seperjuangan A reguler 2010 – PGSD. 

Terima kasih untuk 4 tahun kita bersama menjalani perkuliahan  

12. Kepada teman-teman kos “Durung 217” dan “Rebab 44”, Mastika 

Hutajulu, Nurcahya Simarmata, Marini simangunsong, kak Arniaty 
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manullang, Ronita  Simatupang dan Rita Panjaitan yang selalu memberi 

semangat dan dukungan serta doa dalam penyusunan skripsi ini. 

 

Terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Semoga segala kebaikan di balas 

kebaikan yang berlipat ganda oleh Tuhan yang Maha Esa. 

Skripsi ini jauh dari kesempurnaan, apabila terdapat kesalahan/ kekhilafan 

dalam bentuk bahasa penyampaian dan teknik penulisan. Oleh karena itu, besar 

harapan penulis agar para pembaca memberi masukan berupa saran yang 

bertujuan membangun kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi 

ini bermanfaat dan berguna bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca serta 

menjadi tambahan ilmu. 

 

 

Medan,  Mei  2014 

Penulis, 

 

Candro J Purba 

        NIM.1103111008 


