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Adapun judul skripsi ini adalah “ Pengaruh Model Pembelajaran Problem 

Open Ended dengan Media Handout Terhadap Hasil Belajar Ekonomi Siswa 
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12. Ibu Barus (Princess) Stopet selaku guru BP yang telah memberikan kasih 

sayang dan perhatian kepada penulis selama pernah bersamanya, dan juga 

semua guru, pegawai, dan satpam serta siswa-siswi yang ada di Stopet. Saya 
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menuntut ilmu sampai menyandang gelar Sarjana Pendidikan. Terimakasih 
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Nababan, sudah tiga tahun kita hidup bersama-sama di kota ini, kaupun sangat 
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15. Ibu bidan kami kakak ipar, Lani Lestari Tampubolon dan adek Hanna Pretty 
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16. Sahabat cux Trisna MArdaub, kau tahu kita selalu ditakdirkan bersama mulai 

SMP dulu, selama itu juga rasa sayangku ada untukmu. Kau selalu ada buatku. 
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18. Teman-teman kelas B Eks 2013 selma empat tahun berjuang bersama-sama 
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