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gelar sarjana pendidikan di Jurusan Pendidikan Ekonomi, Program Studi 
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7. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta saya, Ayahanda tercinta Irwanto 

dan Ibunda Emy Riyani atas pengorbanannya baik dari segi moril, materi dan 

do’anya serta kasih sayangnya yang tak terhingga kepada penulis sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

8. Terima kasih buat calon teman hidup Dita Apriza  yang selalu mendoakan, 
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dengan baik menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.  

9. Terima kasih kepada sahabat, senior dan teman-teman seperjuanganku, HmI 
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buat dukungan dan doanya kepada penulis semoga kerjasama dan 
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