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

cukup kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai seperti yang diharapkan. 

10. Terimakasih kepada seluruh teman-teman mahasiswa Pendidikan Ekonomi, khusunya 

mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi B-Reguler 2013, dan semua rekan yang tidak 

bisa disebutkan satu persatu namanya oleh penulis, terimakasih atas kebersamaan 
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