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KATA PENGANTAR 

 Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa melindungi dan meridhoi 

peneliti dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini. skripsi ini di tulis untuk  

memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada 

Jurusan Pendidikan Ekonomi Program Studi Pendidikan Tata Niaga, Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

 Adapun judul skripsi ini adalah “Penerapan Metode Resitasi Kelompok 

Berbasis Karakter Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Ekonomi Siswa Kelas 

X SMA Swasta Sinar Husni Medan Tahun Ajaran 2012/2013”. 

 Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk kesempurnaan 

penulisan skripsi ini, namun tak ada gading yang tak retak. Oleh sebab itu melalui 

kesempatan ini peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 

membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. 

 Dalam penulisan skripsi ini, peneliti banyak menemukan hambatan. 

Namun karena bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak akhirnya peneliti 

dapat menyelesaikannya. Dengan penuh ikhlas dan kerendahan hati, pada 

kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar- besarnya 

kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si, selaku Rektor UNIMED 
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2. Bapak Drs. Kustoro Budiarta, ME, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

UNIMED sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak 

memberikan nasehat Akademik. 

3. Bapak Drs. Thamrin, M.Si, selaku Pembantu Dekan I FE UNIMED 

4. Bapak Dr, Arwansyah, M.Si, selaku ketua Jurusan sekaligus Dosen 

Pembimbing Skripsi saya yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, 

masukan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini dimulai dari awal 

tahap penulisan hingga tahap akhir dari penyusunan skripsi ini. semoga Allah 

SWT selalu memberikan kemudahan dalam setiap aktivitas Bapak dan selalu 

diberikan rezeki dan kesehatan, amin. 

5. Bapak Drs. Johnson Simanjuntak, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan 

Ekonomi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan. 

6. Bapak Dr. M. Fitri Ramadhana, M.Si, selaku Ketua Program Studi Tata 

Niaga, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Ekonomi, Program Studi 

Pendidikan Tata Niaga yang telah banyak memberikan bimbingan dan 

pengetahuan kepada saya selama mengikuti perkuliahan, serta para staff 

pegawai di Fakultas Ekonomi UNIMED. 

8. Bapak H. Sosiar, selaku Kepala Sekolah SMA Swasta Sinar Husni Medan 

yang telah memberikan izin research kepada penulis. 

9. Ibu Wasiyah, S.Pd selaku Guru Bidang Studi Ekonomi dan seluruh staff 

administrasi serta siswa- siswi Sinar Husni yang telah membantu jalannya 

penelitian ini. 
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10. Teristimewa ucapan terima kasih untuk kedua orang tuaku Bapak Nazwar 

Daulay dan Ibu Herawati yang sangat ku cintai dan ku sayangi yang telah 

memberikan kasih sayang, semangat, doa dan dukungan baik secara moril 

maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

11. Yang ku kasihi dan ku sayangi untuk abangku Hernaz Apriansyah Daulay, 

Amd.Com, adikku M. Faisal Akbar Daulay serta keponakan- keponakan ku 

tercinta M. Fathir Al Haddad Daulay dan Aura Sahira Daulay yang selalu 

membuat rasa lelahku hilang dengan senyuman manisnya. 

12. Nenek ku tersayang Dra. Hj. Farida Hanum dan Bapak Hari Prasat yang telah 

memberikan dukungan, nasihat dan doa kepada saya. 

13. Seseorang yang sangat spesial yang selalu memberikan dukungan, motivasi, 

kasih dan sayangnya dan selalu ada saat susah maupun senang yang tak henti- 

hentinya memberikan semangat dan selalu mengukir senyum di hari- hariku, 

terima kasih atas semuanya. 

14. Seluruh keluarga yang telah mendukung dan mendoakan penulis khususnya 

sepupuku tercinta Meivy Rahayu Daulay, S.Pd dan Dwi Siska Vanny Daulay 

yang selalu memberikan semangat kepada penulis.   

15. Sahabat- sahabatku terkasih Detabypuchani, yaitu Dedek Novia, Anita Putri, 

Beby Silvia S.Pd, Helsa Dwi Firmania S.Pd dan Junianty Elfrida Lubis yang 

selalu memberikan dukungan. 

16. Sahabat – sahabat ku tersayang komunitas ibu rumpi Khairun Nisa Zega, Fitri 

Junaidi, Rani Lestari, Maysarah Siregar, Ashri Maulida, Ziadatul Hasanah 

dan Sri Devi Nst, yang selalu memberikan motivasi untuk terus semangat 
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dalam penyusunan skripsi ini serta sahabatku dari semester awal Rama Putra 

beserta kekasihnya Ayu Anjani yang selalu memberikan support dalam 

perkuliahan semoga kita semua menjadi orang yang sukses dan berguna. 

17. Teman- teman seperjuangan dari semester awal sampai semester akhir 

teristimewa  A reguler TTN 09  (Mulkan lubis, Fahri, Reni, Hendri, Geri, 

Winda) dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam 

skripsi ini, penulis tetap berterima kasih dan berdoa agar Allah SWT 

memberikan kemudahan bagi kita semua. 

 

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih dan 

semoga skripsi ini bermanfaat sebagai sumbangsih pemikiran dalam dunia 

pendidikan terutama bagi peneliti. 

 

 

       Medan, Juli  2013 

       Penulis, 

 

 

       Putri Herviana Daulay 
NIM. 709141172  

  


