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baik yang  berjudul “Pengaruh Komunikasi Interpersonal wali kelas dengan siswa 
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6. Para dosen dan pegawai Pendidikan Ekonomi Prodi Tata Niaga, Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Medan yang telah membantu dalam penyelesaian 

skripsi ini. 
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banyak memberikan ilmu kepada peneliti selama masa perkuliahan. 

8. Bapak Kepala sekolah, Guru-guru, Staf Pegawai, dan Siswa-siswi  SMA 

Parulian 1 Medan yang telah banyak memberikan bantuan selama peneliti 

melakukan penelitian dalam skripsi ini disekolah tersebut. 

9. Seluruh siswa kelas X-a SMA Parulian 1 Medan yang telah bersedia menjadi 

responden dalam penelitian ini. 

10. Buat Orang Tuaku tercinta, ayahanda Dilan , serta ibunda Siti Hawa Nasution 

dan Ibunda E Suryani  yang telah membesarkan, mengarahkan, membimbing, 

dan menyekolahkan penulis sampai keperguruan tinggi, memberi nasehat 

dengan penuh kasih sayang, dan yang telah berkorban baik secara moril 

maupun materil, serta selalu membawa nama penulis dalam setiap doanya. ( 

My Parent is the best ). 



11. Buat seseorang yang istimewa terima kasih atas bantuan, motivasi dan do’a 

yang telah diberikan kepada penulis. 

12. Teman-teman Pendidikan Tata Niaga Ekstensi 2010 dan seluruh mahasiswa 

Fakultas Ekonomi, terima kasih atas kebersamaan yang selama ini terjalin dan 

juga dorongan semangat, motivasi, bantuan serta saran yang diberikan kepada 

peneliti dalam proses penyelesaian skripsi ini, peneliti ucapkan terima kasih. 

13. Dan juga kepada semua pihak yang turut memberikan bantuan baik itu berupa 

moril maupun materil selama pengerjaan skripsi ini hingga selesainya 

penelitian skripsi ini, yang jelas tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, 

semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan yang telah 

diberikan kepada peneliti. 

Atas segala bantuan dan jasa yang telah mereka berikan, peneliti  tidak 
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Peneliti menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena 

itu, peneliti menerima saran dan kritikan yang membangun demi perbaikan skripsi 

ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi masukan 

bagi dunia pendidikan. Akhir kata peneliti ucapkan terima kasih. 
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