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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala 

rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitiandan penulisan 

skripsi ini dengan baik. 

 Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan Akademis dalam 

menempuh ujian sarjana (S-1) di Jurusan pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. Adapun judul Skripsi ini adalah “Pengaruh Media 

Massa dan Lingkungan Keluarga Terhadap Karakter pada Mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Medan”. 

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menemukan rintangan dan 

hambatan, namun dengan usaha yang maksimal sesuai dengan kemampuan 

penulis dan bantuan dari berbagai pihak, penulis akhirnya dapat 

menyelesaikannya. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih 

kepada : 

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

Medan. 

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

Negeri Medan. 

3. Bapak Dr. Eko Wahyu Nugrahadi, M.Si., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Medan. 
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4. Bapak Dr. Arwansyah, M.Si., selaku ketua Jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 

5. Bapak Dr. Dede Ruslan, M.Si., selaku ketua Program Studi Pendidikan 

Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

6. Bapak Dr. Muhammad Yusuf, M.Si., selaku dosen pembimbing akademik 

sekaligus pembimbing skripsi yang telah banyak memberi arahan, kontribusi 

dan koreksi dalam penulisan skripsi ini. 

7. Bapak/Ibu dosen penguji yang telah banyak memberikan masukan demi 

kesempurnaan skripsi ini. 

8. Bapak/Ibu dosen dan staf di lingkungan Fakultas Ekonomi Unimed, khususnya 

Program Studi Pendidikan Ekonomi yang telah banyak memberi sumbangan 

ilmunya selama penulis dalam perkuliahan. 

9. Teristimewa kepada kedua orang tua saya, Alm. Razali Nasution (Ayah) dan 

Almh. Rosmaini Harahap (Ibu) yang telah membesarkan dan mendidik saya 

dengan begitu banyak cinta. kata – kata tidak akan pernah cukup untuk 

menceritakan begitu banyaknya pengorbanan kalian selama ini.  

10. Keluarga besar kak Pausiah Nasution dan keluarga besar kak Nur Azan Asfi 

Lubis yang telah menjadi keluarga kedua bagi saya. 

11. Kepada Ade hendra saputra yang dulu kita pernah bertemu saat anak –anak dan 

akhirnya bertemu lagi di beberapa bulan terakhir ini terimakasih banyak karena 

selalu menyemangati aku, selalu peduli denganku, selalu menghiburku dan 

selalu ada untukku di setiap harinya. 
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12. Kepada3 teman utama sejak SMA : Sahabat terbaik Firly Ade Syukraini, yang 

selalu ada untukku; Lebih dari teman, Nanda Luthfi Rahman yang tanpa kata-

kata melakukan tindakan nyata; dan Musuh terbaik, Happy Rius yang sering 

mengatakan “semangat” dan mengingatkanku agar tidak bunuh 

diri.Terimakasih karena kalian selalu membuatku kesal dan tertawa di saat 

yang  bersamaan. 

13. Kepada teman – teman seperjuangan Radia Akmal, Piaranda, Romauli 

Hutabarat, Putri Nilam Sari dan juga Rafiqa Akmal yang telah banyak 

membantu selama di bangku perkuliahan. 

14. Teman – teman baikku sejak SMA ijah, rahma, roma, wesly, ardy, ester, titi, 

puput, thiya terimakasih untuk dukungan kalian selama ini. 

15. Teman – teman satu dosen PS, kak pia, icut, kak butet dan bang hendra 

terimakasih karena telah menemani perjuangan skripsi ini bersama - sama. 

16. Rekan sejawat mahasiswa/I Pendidikan Ekonomi A Reguler 2014 terimakasih 

atas kebersamaanya selama ini. Semoga kita semua tetap kompak. 

17. Teman – teman satu PPL di SMA Al-Washliyah 1 Medan yang telah 

memberikan banyak kesan selama masa PPL. 

Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi 

perkembangan pendidikan dimasa yang akan datang .Terima kasih. 

Medan,    Juli 2018 
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