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menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini dengan  waktu yang 
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telah banyak memberikan nasehat, bimbingan dan arahan yang membangun 

sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 

4. Bapak Dr. Dede Ruslan, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Ekonomi 

Universitas Negeri Medan serta penguji skripsi yang telah memberikan arahan 
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