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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah atas segala berkat, rahmat, taufik, serta hidayah-

Nya yang tiada terkira besarnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi

dengan judul ” Menganalisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Prestasi

Belajar Siswa Kelas X SMA Darul Ulum 2 Unggulan BBPT RSBI Jombang

dengan Seeemingly Unrelated Regression”.

Dalam penyusunannya, penulis memperoleh banyak bantuan dari berbagai

pihak, karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya

kepada :

1. Babah Muafi Alif Zaini (alm) yang telah memberikan pembelajaran hidup

yang sangat berharga, senyum Babah sumber kekuatan ini, serta Ibu Nurjihan

yang telah memberikan dukungan, kasih, dan doa yang begitu besar.

Terimakasih untuk semuanya.

2. Drs. Eko Tjahjono, M.Si. selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan

banyak arahan, masukan, semangat, dan pengetahuan yang tidak ternilai

harganya.

3. Drs. Suliyanto, M.Si. selaku dosen pembimbing II sekaligus dosen wali yang

telah memberikan banyak arahan, masukan, waktu, tenaga dan pengetahuan

yang tidak ternilai harganya.
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4. Mbak Rina, mbak Dina, mbak Rifki, mas Mamak, Mbak Najah, mas Zein, dan

mas Thoyyib yang telah memberikan doa dan semangat untuk si bungsu ini.

5. Rizma-guk, Gric, Risa-guk, Dely, Mbok Dhe terimakasih telah mengisi hari-

hari di kampus ini . Kalian sahabat terbaik.

6. Widhi E S atas segala doa, semangat dan bantuan yang berlimpah. Semoga

kesuksesan menyertaimu.

7. Teman-teman di labkom yang selalu jadi teman setia selama mengerjakan

skripsi. Tawa canda kalian mengalirkan semangat.

8. Teman-teman matematika angkatan 2007 atas kekompakan dan rasa

kekeluargaan yang begitu hangat.

9. Rosi, Riana, Tante dan Septi, teman-teman kos yang selalu memberikan

tempat untuk bersantai. Terimakasih telah membuka kamarnya untuk saya.

Sukses selalu teman.

10. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih

atas segala bantuan dalam penyelesaian proposal skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan-

kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun terus penulis

harapkan agar skripsi ini dapat lebih baik lagi.

Surabaya, 6 Februari 2012

Penyusun

Maryam Qadarin
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