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 Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, 
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syarat-syarat untuk memenuhi ujian akhir Sarjana Pendidikan bagi mahasiswa 

program studi Pendidikan Ekonomi di Universitas Negeri Medan dengan judul 
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Prestasi Belajar Mahasiswa Prodi Pendidikan Eko0nomi Stambuk 2015 

Universitas Negeri Medan”. 
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kelemahan dan kekurangan , baik dalam isi, teknik penulisan dan lain sebagainya, 

dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang saya miliki. Untuk 

itu saya mohon kritik dan saran yang membangun dan berbagai pihak demi 

kesempurnaan skripsi ini. 

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menerima bimbingan dan 

dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan dan ketulusan 

hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri 

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

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan sekaligus dosen pembimbing 

akademik yang telah memebrikan bimbingannya selama perkuliahan. 

5. Bapak Drs.H.M.Fachry Nasution, M.Pd, M.Si selaku dosen pembimbing 

skripsi yang telah memberikan waktunya untuk membimbing dan 

mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

6. Seluruh dosen dan staff pegawai administrasi Jurusan Pendidikan 

Ekonomi (Bang Fajar, kak Sandra dan kak Yuni) khusunya di program 

Studi Pendidikan Ekonomi yang turut membantu selama masa perkuliahan 

di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan 

7. Bapak Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi Dr.H.Arwansyah ,M.Si, staff 

pegawai beserta mahasiswa  program studi Pendidikan Ekonomi 

Universitas Negeri Medan khususnya untuk komting kelas A-Reg, B-Reg, 

C-Reg dan A-Mandiri stambuk 2015 yang telah memberikan kesempatan 

kepada penulis untuk melakukan penelitian di Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan 

8. Teristimewa kepada orangtua saya tercinta, buat papa Ir.Kamaluddin 

Lubis, MT dan mama Nellydar Harahap, S.Pd. Terima kasih atas do’a dan 

dukungannya. Skripsi ini adalah hadiah istimewa dari kakak untuk kalian. 

9. Adikku tersayang Muhammad Faizal Akbar Lubis, Laila Husna Lubis 

serta terspesial buat yang selalu menemani penulis untuk mengurus segala 

keperluan yang mendukung skripsi Muthia Amalya Lubis. Terima kasih 

atas support dan do’anya. 
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10. Seluruh keluarga besar nenek Hj.Saibah Nasution, tulang (Ali Azis Usman 

Haharap, ST), Ocik (Nurlela Sari Harahap dan Nuraida Harahap) atas 

nasehat dan motivasinya kepada penulis 

11. Buat sahabat-sahabat seperjuangan terbaik spesial buat Vita Insani, dan 

cek Theresia Hutabarat terima kasih untuk bantuan, motivasi dan info 

terkininya, Siti Khadijah Siregar dan seluruh teman-teman kelas B-Eks  

prodi pendidikan ekonomi stambuk 2015 Muhammad Ananda (komting 

paling baik sedunia), titin, ventriana, selly, yolanda, nurul, sarah, misfah, 

dan teman-teman lainnya) yang telah setia menemani selama lebih kurang 

3 tahun bersama, terima kasih buat kerja sama kita yang luar biasa 

merasakan pahit dan manis selama dibangku perkuliahan. 

12. Teman-teman seperjuangan penulis di PPLT Unimed SMK BM Karya 

Serdang Lubuk Pakam, terima kasih atas suka dan duka yang telah kita 

lewati bersama. 

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak 

terima kasih semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 
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