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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang maha Esa atas kasih 

anugerahnya yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 

skripsi ini dengan judul “Karakter Budaya Akademik Dan Hubungannya Dengan 

Prestasi Belajar Kewiraushaan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi 

Universitas Negeri Medan Semester Ganjil Tahun Ajaran 2016/2017”. Tulisan ini 

sengaja diangkat berdasarkan ketertarikan penulis dengan karakter budaya 

akademik dan segala sesuatu yang ada di  dalamnya khususnya yang ada di 

Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

Selain itu penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu 

persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Pendidikan 

Ekonomi Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Medan. 

Penulis menyadari bahwa skripsi yang di buat ini belumlah dikatakan 

sempurna, itu sebabnya penulis mengharapkan saran, kritik serta masukan yang 

membangun dari pihak manapun demi perbaikan kedepannya. 

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang telah berjasa 

banyak dalam kehidupan penulis. Penulis selalu mengharapkan adanya doa dan 

dukungan yang tulus untuk masa depan penulis. Semoga ini adalah awal dari 

prestasi-prestasi yang akan penulis persembahkan untuk semua tetes pengorbanan 

dan lantunan doa yang tak pernah terputus untuk penulis. 
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Berikutnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

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

Medan. 

2. Bapak Prof. Indra Maipita, M.Si, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 

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

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

4.  Bapak Dr. Dede Ruslan, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi penulis 

sebagaimana telah tulus membimbing dan mengarahkan penulis dalam 

menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

5. Ayah dan Ibu tercinta. Saya ucapkan Terima Kasih yang sebesar-besarnya 

atas semua pengorbanan dan jasa kalian yang tak terbalaskan sejak saya 

lahir hingga sekarang yang tiada henti memberikan kasih kepada penulis. 

6. Abang Kandung Saya Fernando Anggoris Siagian, terima kasih atas 

bimbingannya selama satu perantauan dan perhatian yang tiada henti 

diberikan kepada penulis. 

7. Bang Herndri, terima kasih bang atas semua pengorbanan dan didikan yang 

diberikan kepada saya yang tak terbalaskan dan saya anggap sebagai abang 

saya sendiri. 

8. Bribda Febryan Armando Sinurat, terima kasih atas segala bantuannya yang 

tidak terlupakan serta persahabatan yang hangat antara kita dari sejak kita 

awal kelas 1 SMA hingga sekarang yang sudah saya anggap sebagai saudara 

kandung saya sendiri. 
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9. Tika Damayanti Sihotang, pacar saya yang saya cintai dan saya sayangi, 

terima kasih atas motivasi, dukungan, serta kasih yang diberikan kepada 

penulis semoga nantinya akan menjadi orang yang sukes dan mampu 

membahagiakan kedua orang tua kita dan mampu menjalani hidup bersama. 

10. Teman-teman sekelas B-Ekstensi 2013 Pendidikan Ekonomi yang saya 

kasihi, terima kasih atas kebersmaan yang telah kita lalui bersama selama 3 

tahun ini, banyak keluh kesan yang terdapat didalamnya. Semoga kita 

semua menjadi orang sukes kedepannya, See you on top guys. 

11. Teman-teman diskusi, ku bang iqbal, bang hendri, bang amar. Terima kasih 

untuk diskusi skripsinya saat lagi nyantai di rumah bang hendri. 

12. Untuk semua teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, 

penulis ucapkan terima kasih. 

Terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang 

telah mendorong dan membimbing penulis baik semangat, ide-ide, maupun 

pemikiran. Semoga segala bantuan yang tidak ternilai harganya ini mendapat 

imbalan dari Tuhan yang maha Esa. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih 

jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan 

saran dari pembaca yang bersifat membangun demi perbaikan-perbaikan 

kedepannya. Semoga skripsi ini memberi manfaat untuk semua orang yang 

membacanya. 
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        Penulis, 
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