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terhadap Prestasi Belajar Ekonomi Siswaa Kelas XI di MA Negeri 3 Medan T.P 

2015/2016”. 
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penulis dalam penyeleaian skripsi ini.  

7. Para dosen dan pegawai yang ada di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan yang 

telah memberikan segala ilmu dan bantuan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu 
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9. Kepada kedua orang saya, Makmur Pasaribu dan Sri Purwanti yang sangat saya sayangi 

dan cintai yang telah memberikan dukungan baik materi selama penulis menjalani 
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limpahan rahmat, hidayah, dan rezeki. 

 

 

 



 Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik 

dari segi isi maupun tata bahasa. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini kedepannya. 

 Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga 

Allah SWT selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah 

membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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