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Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,

sumber Kekuatanku yang telah mencurahkan berkat, segala kasih dan karunia

serta hikmat kebijaksanaan kepada penulis sehingga penulis  dapat menyelesaikan
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penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua

pihak demi kesempurnaan skripsi ini.
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kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

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

Medan.
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Universitas Negeri Medan beserta staffnya.
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3. Bapak Drs. Thamrin,M.Si selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Medan sekaligus penguji II

4. Bapak Dr. Arwansyah, M.Si, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi

Universitas Negeri Medan sekaligus dosen pembimbing Akademik

penulis.

5. Bapak Drs.Jhonson, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Ekonomi

Universitas Negeri Medan sekaligus Penguji 1 penulis, dan Bapak Drs.

Mayor Sihombing, M.Si Penguji III Penulis yang telah banyak

memberikan saran demi perbaikan skripsi ini.

6. Bapak Indra Maipita, M.Si, Ph.D, selaku Dosen Pembimbing Skripsi

yang telah memberikan banyak bimbingan dan arahan serta petunjuk

dalam penyelesaian skripsi ini.

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

Pendidikan Ekonomi beserta staff pegawai di Fakultas Ekonomi.

8. Dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan banyak rasa terima

kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tuaku yang sangat istimewa

dan tercinta B. Manurung dan kepada Ibunda D. br Simarmata yang telah

membesarkan, mendidik, memberi kasih sayang, doa yang tulus dan

materi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai seperti yang

diharapkan.

9. Kepada adik-adik penulis Rizky Fernando Manurung dan Niko Janry

Manurung yang yang selalu memberikan dukungan dan bantuan baik

secara moril maupun material selama ini.
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10. Buat Sahabat-sahabat terbaik selama perkuliahan Juni S Simatupang,

Henra Pakpahan, sekaligus sebagai teman satu dosen pembimbing skripsi

penulis Exaudi situmorang, Indra Ryomarch dan Yuni Gusnita Harahap.

terima kasih buat dukungan dan kebersamaan selama ini semoga kita

menjadi orang-orang sukses dan Takut akan Tuhan.

11. Buat Keluarga Kecilku selama berada di Medan “Paduan Suara

Magnificum et Bonum Universitas Negeri Medan” mulai dari Alumni

dan Anggota yang tidak dapat disebutkan satu per satu terima kasih buat

doa dan dukungannya selama ini. Tetaplah Bersatu dan Tetaplah

Memuliakan Nama Tuhan melalui Pelayanan ini.

12. Buat Teman-teman seperjuangan di Kelas A-Reguler ’10.

13. Buat teman-teman seperjuangan di PPLT UNIMED SMP Kayra Serdang

Lubuk Pakam 2013 terima kasih buat doa dan dukungannya.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnyakepada seluruh pihak yang mendukung proses penyelesaian skripsi yang

tidak mungkin disebutkan satu per satu. Dan kiranya skripsi ini bermanfaat bagi

seluruh pihak sebagai bahan perbandingan lebih lanjut guna perkembangan ilmu

pengetahuan. Tuhan Yesus Memberkati
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