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Segala puji syukur dan terima kasih bagi Tuhan Yang Maha Esa, karena kasih 

karunia dan berkat ang dari padaNYA penulis masih dapat menyelesaikan studi 

terutama skripsi ini. Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat 

guna memperoleh gelar sarjana pendidikan ekonomi pada jurusan pendidikan Tata 
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menyelesaikan skripsi ini. 
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Akademik saya selama kuliah di Universitas Negeri Medan ini. 

8. Teristimewa dengan segala kerendahan hati dan rasa cinta, penulis 

mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tuaku tersayang, yang saya 

kasihi dan saya banggakan ayahanda S.Limbong dan ibunda R.Sagala. 



ii 

 

yang telah memberikan doa, skasih sayang, segala perhatian dan 

pengorbanan serta dukungan moral dan materil sehingga penulius dapat 

menyelesaikan studi dengan baik. 

9. Buat keluarga besarku tersayang Rifalanty Limbong, Marudut Limbong, 

Elisabet Rusmaya Sihotang, Resman Limbong, Parencus Limbong, 

Suanda Limbong terimakasih atas dukungan dan partisipasinya untuk 

penulis selama ini. 

10. Teman-teman terbaikku B’Gest dan Perempuan KWU, my twin’s (Juni 

Stevani Simatupang)  dan my little family kos 30b tercinta. 
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