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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 Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Medan. 

4.  Bapak Dr. H. Arwansyah, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Medan.  

5.  Bapak Dr. Dede Ruslan, M.Si, selaku sekretaris Jurusan Ekonomi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 



ii 

 

6.  Ibu Ainul Mardhiyah,S.P, M.Si, selaku Dosen pembimbing skripsi penulis 

yang bermurah hati meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan 
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memberikan masukan, semangat, dan motivasi sehingga penulis dapat 

menelesaikan skripsi ini.  

7.  Bapak/Ibu dosen dan staff di lingkungan Fakultas Ekonomi Unimed, 

khususnya program studi pendidikan ekonomi yang juga telah banyak 

membantu kami untuk dapat melaksanakan perkuliahan. 

8.  Ketiga dosen penguji yang telah memberikan saran atas perbaikan skripsi 

penulis, Bapak Drs. Thamrin,M.Si., Bapak Dr. Dede Ruslan, M.Si dan 

Bapak Dr. H. Arwansyah, M.Si. 

9.  Bapak Sugangsar, S.Si selaku Kepala Sekolah SMA Panca Budi Medan 

yang telah mendukung dalam pemberian data-data sekolah demi 

berlangsungnya proses observasi dan penelitian.  

10. Teristimewa kepada orangtua saya, Ayahanda tercinta Bapak Suherman  

dan Ibunda tersayang Herlina. Atas  segala pengorbanan, tetesan keringat, 

motivasi dan dorongan, do’a, semangat dan dukungan baik moral maupun 

materi serta limpahan kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis. 

11. Terima kasih kepada adik tersayang Hera Marina yang selalu memberi 

motivasi dan yang tak henti-hentinya mendoakan kelancaran skripsi ini. 

12. Terima kasih kepada teman seperjuangan menulis skripsi Martha Laura 

yang senantiasa selalu menemani mulai dari penelitian hingga 

terselesaikannya skripsi. 
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13. Terima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan kelas C Reguler 
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Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik 

dari segi isi maupun tata bahasanya, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan 

masukan dari berbagai pihak berupa kritik maupun saran yang bersifat 
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kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi 

ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. 
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