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Penulisan skripsi tidak akan selesai tanpa adanya bimbingan, arahan dan

kerja sama yang baik dari semua pihak. Untuk itu  pada kesempatan ini, penulis

juga  mengucapkan Terimakasih  kepada:

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

Medan.

2. Bapak  Prof. Indra Maipita, M.Si.,P.hD, selaku  Dekan Fakultas Ekonomi,

Universitas  Negeri  Medan.



ii

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

Ekonomi Universitas Negeri Medan.

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

Universitas Negeri Medan

5. Bapak Dr.Muhammad Fitri Rahmadana,M.Si selaku dosen pembimbing

skripsi saya yang sangat humble dan yang telah banyak memberikan

bimbingan, waktu, arahan, segala kritik dan saran kepada saya demi

kebaikan dan kelancaran skripsi ini. Semoga Bapak selalu dilimpahkan

berkat dan rezeki.

6. Ibu Deni Adriani, S.Pd, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing Akademik saya.

7. Seluruh Dosen Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi,

Universitas Negeri Medan.

8. Bapak/Ibu staf pegawai di lingkungan Fakultas Ekonomi, Universitas

Negeri Medan.

9. Bapak Drs. Lintang Purba selaku Kepala Sekolah  SMA Swasta Parulian 2

Medan, yang telah memberikan izin kepada Penulis untuk melakukan

penelitian di sekolah tersebut.

10. Ibu Ulida Nancy Sinaga,SSi selaku wakil kepala sekolah Kurikulum dan

guru Sekolah SMA Swasta Parulian 2 Medan yang telah memberikan

waktu dan membantu penulis dalam kelancaran penelitian di sekolah

tersebut.



iii

11. Bapak Maju selaku guru ekonomi SMA Parulian 2 Medan dan staff serta

pergawai SMA Swasta Parulian 2 Medan, yang telah banyak membantu

selama Penulis melakukan  penelitian.

12. Ibu Revita Yuni, S.Pd.,M.Pd. sebagai Guru Pamong-ku selama PPL-T,

yang telah membimbing dan membantu Penulis dalam belajar dan

melakukan penelitian.

13. Teristimewa dan tersayang yang kedua setelah pencipta adalah untuk

Kedua Orang Tuaku, Bapak L. Samosir, dan Mama H. Hutapea. Terima

kasih atas segala cinta kasih, pengorbanan dan kasih sayang yang luar

biasa yang kalian berikan, baik itu doa, semangat, dukungan moril dan

moral yang tiada terbatas. Semoga Tuhan selalu memberikan kalian

kesehatan, umur panjang serta berkat dan rezeki. Kalian adalah anugerah
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16. Yang termanis dan tersayang temanku untuk berbagi curhat, Hilda Isnaina
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kita tidak selalu bersama. Terima kasih Hilda. Semoga kita bisa tetap
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selama ini. Terima kasih atas segala bentuk dukungan, bantuan, kerjasama,

dan setiap hal baik suka maupun duka serta kesan  kalian berikan menjadi
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mengadu. Apapun itu, kau sangat setia menjadi pendengar yang baik.

Memberikan dukungan dan semangat yang positif. Untuk Vhony, Jojo,

Pani, Bora, Itin, Agung untuk pertemanan yang cukup lama ini terima

kasih juga. Segala bentuk dukungan, waktu, dan segala hal yang kalian

berikan. Semoga di manapun kita berada, kita tetap saling menjaga

komunikasi serta selalu seperti ini serta semakin kompak.

21. Utuk Faithful Small Group, terimakasih atas segala hal yang kalian

berikan selama ini. Untuk kak Tutur, kakak kelompok yang sabar
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terimakasih teman-temanku untuk kerja sama dan kebersamaan yang baik

kurang lebih selama 3 tahun ini.

23. Keluarga besar Pendidikan Ekonomi C Ekstensi 2014 terdahulu.Terima

kasih. Buat teman-temanku Rovi, Jennifer, dan Dwidina terima kasih atas

segala bentuk dukungan dan perhatian yang kalian berikan.

24. Untuk teman-teman seperjuangan PPL-T 2017 SMK Swasta Josua Medan.

Terimakasih buat kebersamaan selama ini. Sukses buat kita semua. Aku

sangat merindukan kalian.

25. Untuk semua yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih buat

semangat dan doanya. Aku sangat bersukur dipertemukan dengan orang-

orang seperti kalian

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak

dan menjadi bahan masukan bagi pihak yang membutuhkan. Semoga Tuhan

membalas kebaikan kalian dan memberkati serta melimpahkan kasih sukacita dan

karuniaNya kepada kita semua, terkhusus kepada pihak yang sudah membantu

dalam penyelesaian skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih.
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