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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha 

Kuasa atas berkat hidayah, ridho, dan inayah-Nya, penyusunan serta penulisan 

skripsi ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam secara khusus disampaikan 

kepada Rasulullah atas segala keteladanan dan pengorbanan beliau dalam 

mendidik pengikut dan umatnya agar menjadi manusia yang berakhlak mulia, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Mata 

Kuliah Kewirausahaan Dan Keadaan Sosial Ekonomi Keluarga Dalam 

Membangun Jiwa Entrepreneurship Mahasiswa Program Studi  

Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Medan Stambuk 2017” tepat pada 

waktunya.  

Skripsi  yang berjudul “Pengaruh Mata Kuliah Kewirausahaan Dan 

Keadaan Sosial Ekonomi Keluarga Dalam Membangun Jiwa 

Entrepreneurship Mahasiswa Program Studi  Pendidikan Ekonomi 

Universitas Negeri Medan Stambuk 2017” disusun untuk memenuhi salah 

satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana pada program S1 

Jurusan Ekonomi, Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Medan. 

 Skripsi ini disusun diantara sela-sela kegiatan kuliah, bekerja, dan aktivitas 

lainnya sehingga sangat mungkin didapati kesalahan karenanya, penulis berharap 

masukan dan saran dari para pembaca agar tulisan ini lebih baik lagi kedepannya. 

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak 

akan mendapatkan suatu hasil yang baik tanpa adanya bimbingan, bantua
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arahan, dan dorongan semangat serta do’a dari berbagai pihak, sehingga dalam 

kesempatan berharga ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-

besarnya kepada semua pihak diantaranya: 

1. Bapak Dr. Syamsul Gultom, S.KM, M.Kes selaku Rektor Universitas 

Negeri Medan, yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti 

pendidikan dan program studi Pendidikan Ekonomi FE-UNIMED 

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

Universitas Negeri Medan. 

3. Bapak Dr. Eko Wahyu Nugrahadi, M.Si Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan selaku Penguji III saya yang telah memberikan 

saran dan arahannya. 

4. Bapak Drs. Azizul Kholis, M.Si, CMA, CSRS, selaku Wakil Dekan II 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan 

5. Bapak Drs. Johnson, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 

6. Bapak Dr. Dede Ruslan, M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Medan selaku Penguji I saya yang telah 

memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini. Dalam hal lain 

juga sebagai Pembimbing Akademik saya yang telah membimbing saya 

hingga semester Akhir. 

7. Ibu Rotua Sahat Pardamean Simanullang, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris 

Jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan 
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8. Bapak Dr. Khairuddin Ependi Tambunan, S.Sos.,M.Si selaku Ketua Prodi 

Pendidikan Ekonomi juga Penguji II saya yang telah memberikan kritik 

dan saran yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini. 

9. Bapak Prof. Indra Maipita, M.Si., Ph.D selaku Dosen Pembimbing Skripsi 

saya yang telah memberikan arahan, nasihat, dan saran kepada saya 

selama penyusunan skripsi ini. Di dalam kampus, beliau adalah Dosen 

saya dan diluar kampus beliau sudah seperti keluarga bagi saya. 

10. Bapak Dr. Eko Wahyu Nugrahadi, M.Si selaku penguji I saya, Bapak Dr. 

Arwansyah, M.Si selaku penguji III saya, dan Ibu Putri Kemala Dewi 

Lubis, S.E.,M.Si,AK selaku penguji II saya. 

11. Kak Ina selaku Staff di Program Studi Pendidikan Ekonomi yang telah 

membantu saya dalam urusan surat-menyurat maupun informasi lainnya 

mengenai aktivitas kampus 

12. Penghargaan yang setinggi-tingginya saya persembahkan untuk kedua 

orangtua yang teramat saya cintai, dan saya sayangi, Ayahanda Nadarsyah 

Tanjung, dan Ibunda Yusripa yang telah mendo’akan, memotivasi, dan 

membantu penulis dalam hal spiritual, material, dan banyak memberikan 

pengorbanan kepada saya sampai sekarang. 

13. Terima kasih kepada Adik-adik saya yang telah mendo’akan saya dan 

memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 

14. Terima kasih untuk sahabat saya yang bahkan sudah seperti saudara 

sendiri Emi Sundari, Lulu Melinda, Veni, Nurhidayah NST, Deni 
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Novianti, Berkah Raa, dan yang lainnya telah memberikan semangat dan 

hiburan dikala jenuh dalam menyelesaikan program S1. 

15. Terimakasih untuk semua teman-teman seperjuangan Kelas C Pendidikan 

Ekonomi Angkatan 2016 yang telah berbagi suka maupun duka bersama 

peneliti selama mengikuti perkuliahan 

16. Terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat dituliskan satu persatu 

namanya yang juga telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi 

ini. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berupaya dengan semaksimal 

mungkin, namun penulis juga menyadari begitu banyak kekurangan dari segi 

bahasa dalam penyusunan skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan saran dan 

kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini yang kiranya 

dapat memberikan manfaat untuk memperkaya ilmu kita. 

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih atas semua dukungan dan 

bantuan dari berbagai pihak demi penyusunan skripsi ini. 

 

Medan,    Juli  2020 

 

Nadratul Hasanah  

7163341030 

 

 

 


