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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim, syukur Alhamdulillah saya sampaikan atas 

kehadirat Allah SWT yang atas rahmat dan karunia-Nya, saya masih diberikan 

kekuatan dan kesehatan serta inspirasi-inspirasi yang sangat berharga untuk bisa 

melakukan penelitian dan menyelesaikan skripsi ini.  

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Konsep Diri dan Literasi Ekonomi 

Melalui Program Pengalaman Lapangan Terpadu (PPLT) Terhadap Minat 

Menjadi Guru Pada Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Angkatan 2013 

Universitas Negeri Medan” disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan  jenjang S1  pada Program Studi Pendidikan 

Ekonomi, Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 

Medan.  

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak 

akan  mendapatkan  hasil yang baik tanpa adanya bimbingan, bantuan, dan dukungan 

semangat serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan berharga 

ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang  

diantaranya 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. 
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3. Bapak Dr. Eko Wahyu Nugrahadi, M.Si, selaku Pembantu Dekan I Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Medan. Terima kasih atas ilmu yang telah bapak 

berikan selama perkuliahan. 

4. Bapak Drs. La Ane, M.Si, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 

5. Bapak Drs. Jhonson, M.Si, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. Terima kasih atas ilmu yang telah bapak berikan 

selama perkuliahan. 

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

7. Bapak Dr. Dede Ruslan, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Ekonomi, 

sebagai dosen pembimbing akademik saya, serta sebagai dosen pembanding I 

saya. Terima kasih atas ilmu yang telah bapak berikan selama perkuliahan, 

maupun bimbingan dan nasihatnya. 

8. Ibu Dr. Fitrawaty, S.P, M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah 

banyak meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan dan motivasi kepada 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta ilmu yang telah ibu berikan selama 

perkuliahan. Terima kasih juga karena ibu  mau bercerita tentang apa saja, 

membagikan berbagai pengalaman ibu yang luar biasa. 

9. Bapak Irwansyah, S.E, M.Si, selaku dosen pembanding II saya. Terima kasih atas 

bimbingan dan nasihatnya. 
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10. Bapak Drs. La Hanu, M.Si, selaku dosen pembanding III saya. Terima kasih atas 

ilmu yang telah bapak berikan selama perkuliahan, maupun bimbingan dan 

nasihatnya. 

11. Ibu Deni Adriani, S.Pd., M.Pd, selaku dosen pembimbing lapangan saya. Terima 

kasih atas bimbingan, nasihat dan motivasi yang telah ibu berikan selama saya 

PPL, juga atas ilmu yang telah ibu berikan selama perkuliahan. 

12. Semua dosen yang pernah mengajari saya. Terima kasih atas ilmu, cerita tentang 

pengalaman hidup yang luar biasa, dan motivasi yang telah bapak dan ibu 

berikan selama perkuliahan. 

13. Semua orang yang termasuk dalam sistem Universitas Negeri Medan, terutama di 

Fakultas Ekonomi, baik yang di Prodi Pendidikan Ekonomi, Perpustakaan FE, 

Tata Usaha FE, maupun ibu-ibu CS. 

14. Semua guru yang pernah mengajari saya di TK Nurul Arafah, SD Pahlawan 

Nasional, SMP Pahlawan Nasional, SMA Dharmawangsa, Les Bahasa Inggris 

Gemilang Education Centre, serta Madrasah Al-Ihsan. Terima kasih atas ilmu, 

cerita tentang pengalaman hidup yang luar biasa, dan motivasi yang telah bapak 

dan ibu berikan selama saya bersekolah maupun mengikuti pendidikan non-

formal tersebut. 

15. Semua orang yang termasuk dalam sistem SMK Panca Budi 2 Medan, baik dari 

manajemen sekolah, para guru, para murid, pokoknya semua orang yang pernah 

saya temui selama saya PPL disana. Terima kasih atas keramahtamahan, 

keterbukaan, bimbingan, nasihat, tawa, mau berbagi cerita dan pengalaman 



iv 
 

hidup, serta diperbolehkan merusuh dikelas tata kecantikan dan tata boga. Terima 

kasih atas semua pengalaman yang luar biasa dan berharga. Kalo ingat masa-

masa PPL sering baper dan rindu sangking indahnya PPL disana. Jadi pengen 

PPL lagi deh. 

16. GengBelle, yaitu Elvi, Indah, Della, Tami, dan Indri. Terima kasih banyak atas 

semua hal yang telah kita lewati bersama, mulai dari awal perjuangan 

membentuk GengBelle, duduk-duduk gak jelas sampai diusir 

Steve/Jason/Justin/William/George/Michael karena fakultas mau dikunci, makan 

dan minum bareng,  tawa, curhat, gosip,  nasihat, saling percaya, saling mengisi, 

saling contek, ngerayakan ultah meskipun gak tepat waktu, pokoknya apapun itu 

saya ucapkan terima kasih banyak. Berteman dengan kalian merupakan 

pengalaman yang berharga dan tak terlupakan. Semoga kita bisa tetap kompak 

dan menjaga silaturahim meskipun perkuliahan telah selesai. 

17. Teman-teman seperjuangan kelas B Reguler Pendidikan Ekonomi 2013 saat 

semester 1-2, dan tentu saja teman-teman seperjuangan kelas A Reguler 

Pendidikan Ekonomi 2013 dari semester 3 hingga sekarang. Terima kasih atas 

semua hal yang telah kita lewati bersama, entah itu ketawa, ngebully, merepet, 

marahan manja, saling contek, saling kasih nasihat, kerja kelompok, perang 

argumen pas presentase, kompak karena tugas yang disuruh kumpul segera, 

pokoknya karena semua hal lah. Senang bisa sekelas dengan kalian semua. 

Semoga silaturahim tetap terjalin meskipun perkuliahan telah selesai. 
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18. Teman-teman PPLT di SMK Panca Budi 2 Medan yaitu Aan, Juli, Rozi, dan Fitri 

dan juga di SMA Panca Budi Medan yaitu Devita, Afri, Delya, dan para 

mahasiswa lain yang berasal dari Unimed maupun yang dari Universitas Panca 

Budi yang tidak bisa saya cantumkan namanya satu persatu. Terima kasih atas 

tawa, curhat, berantem manja, gossip, nasihat, semuanyalah pokoknya. PPL 

bersama kalian itu luar biasa indah dan bermakna. Jadi pengen PPL lagi bareng 

kalian. 

19. Teman-teman dibawah bimbingan Ibu Fitra, terutama Febri, Riama, Ester, 

Nanda, dan Tanty. Terima kasih banyak atas nasihat, kekompakan, dan dukungan 

moril untuk mengerjakan skripsi ini. Pokoknya Girls, kita luar biasa! 

20. Seluruh teman-teman saya, terutama : Weni & Andi (TK), Putri, Tari, Eka, Rini, 

Dewi, Dinda, Ina, dan Nanda (SD), Loly, Yanti, Niah, dan Widya (SMP), Siti, 

Dina, Geng Sabrina (Fildzah, Wani,, Lisda, Tari, Yana, Nirmala, Maidah, Sella), 

Hani, Destrin, Dinda, Kiki, Monica dan Fauzi (SMA), Nadya (Madrasah), Kak 

Dina, Kak Desi, Kak Amel, Retno, Rizka, dan Aksa (Les), serta Mona. Terima 

kasih atas semua  tawa, curhat, tangis, berantem manja, gosip,  nasihat, saling 

percaya, saling mengisi, saling contek, pokoknya apapun itu saya ucapkan terima 

kasih banyak. Berteman dengan kalian semua (termasuk yang tidak dicantumkan 

namanya) merupakan pengalaman yang berharga dan tak terlupakan. 

21. Bang Beni, selaku “ehem”. Terima kasih atas semua sentuhan ajaib abang 

maupun nasihatnya.  



vi 
 

22. Dia. Terima kasih atas semua rasa yang dirimu berikan kepadaku. Karenamu aku 

tau semua rasa indah itu. 

23. Serta yang  terakhir dan teristimewa kepada keluarga tercinta, terutama  kedua 

orang tua saya Ayahanda Ifen Fauzi dan Ibunda Sri Hartati Sinaga serta  nenek 

saya Ani, atas semua pengorbanan baik materil dan moril serta do’a kepada 

penulis. Dan tak lupa adik sekaligus abang saya Ary Febrian Fauzi. Terima kasih 

atas kegilaan, kebandelan, dan kekompakan yang kita lakukan bersama dik, 

karena kita mau saling curhat tentang apa saja, termasuk mau mendengarkan 

curhatan kakak pas galau dan stress ngerjakan skripsi yang indah ini. 

Kehadiranmu membuat hidupku lebih berwarna dik.  

Semoga segala kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat limpahan 

balasan dari Allah SWT. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih dan semoga 

skripsi ini bermanfaat bagi peneliti dan pembaca.  

 

Medan,        Juli  2017 

Penulis 
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