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6. Bapak Randeska Manullang, S.E.,M.Si dan Bapak Dr. Saidun Hutasuhut, 
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banyak membantu peneliti selama masa perkuliahan dan skripsi ini. 

9. Bapak Drs. H. Kasto Nadir, S.PdI (Kepala SMA Swasta Teladan Medan), Ibu 
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Dra. Hotmaeta Pane (Guru Mata Pelajaran Ekonomi sekaligus Guru 
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pegawai di SMA Swasta Teladan Medan yang telah memberikan bimbingan 

dan memperlancar segala urusan guna penulisan skripsi. 

10. Teristimewa kepada Bapak saya (Goklas Butar-Butar) dan Mamak saya 

(Sannaria Br. Tampubolon) yang tidak henti-hentinya memberikan doa, 

semangat, motivasi, nasihat, dan dukungan setiap saat. Mereka selalu 

mengajarkan untuk menjadi seorang perempuan yang kuat, mengandalkan 

Tuhan dalam segala hal, memulai segala sesuatunya dengan doa, tekun, 

bersungguh-sungguh, disiplin, jangan pernah mengeluh dan harus selalu 

bersyukur, karena apapun yang kita lakukan dengan kerja keras pasti akan 

memuaskan hasilnya. Mereka adalah semangat terbesar yang saya miliki 

didalam setiap penulisan skripsi ini. Tiada kata selain ucapan terima kasih 
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karena telah menghadirkan orang tua yang sangat luar biasa didalam 

kehidupan saya.  
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Manurung, S.E, dan Sekar Fatma Dani. Sahabat dari SMA sampai sekarang 
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motivasi agar bersama-sama menjadi sarjana dan menjadi orang yang sukses. 
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Akhir kata penulis menyadari skripsi ini masih belum sempurna, untuk itu 
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untuk Jurusan Pendidikan Ekonomi. 
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