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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur dan terima kasih penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha 

Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu 

menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini dengan waktu yang 

direncanakan. Tesis ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh 

gelar Magister Pendidikan Ekonomi Program Studi Pendidikan Ekonomi, 

Fakultas Pascasarjana Universitas Negeri Medan. Adapun judul tesis ini adalah 

“Analisis Pengaruh Pengalaman Wirausaha, Motivasi Wirausaha, Budaya 

Organisasi dan Kontribusinya Terhadap  Prilaku Wirausaha Melalui 

Pendidikan Wirausaha Mahasiswa Universitas Negeri Medan Tahun 2020”. 

 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritis dan saran yang 

bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini. Dalam 

penyusunan tesis ini, peneliti tidak sendiri namun mendapat bantuan dan 

dukungan dari semua pihak yang terkait. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti 

ingin menyampaikan terima kasih kepada : 

1. Prof. Dr. Bornok Sinaga, M.Pd selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas 

Negeri Medan. 

2. Dr. Saidun Hutasuhut, M.Si selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Ekonomi Pasca Sajana Universitas Negeri Medan. 
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3. Dr. Thamrin, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Ekonomi 

Pasca Sajana Universitas Negeri Medan. 

4. Dr. Kustoro Budiarta, M.E selaku dosen Pembimbing yang selalu 

mendampingi dengan penuh kesabaran, telaten, selalu memberikan saran, 

motivasi dan petunjuk kepada peneliti dalam penyelesaian tesis ini. 

5.  M. Fitri Rahmadana, M.Si selaku dosen Pembimbing yang selalu 

mendampingi dengan penuh kesabaran, telaten, selalu memberikan saran, 

motivasi dan petunjuk kepada peneliti dalam penyelesaian tesis ini. 

6. Dr. Saidun Hutasuhut, M.Si selaku dosen Narasumber yang selalu 

mendampingi dengan penuh kesabaran, telaten, selalu memberikan saran, 

motivasi dan petunjuk kepada peneliti dalam penyelesaian tesis ini. 

7. Dr. Dede Ruslan, M.Si selaku dosen Narasumber yang selalu mendampingi 

dengan penuh kesabaran, telaten, selalu memberikan saran, motivasi dan 

petunjuk kepada peneliti dalam penyelesaian tesis ini. 

8. Dr.Hasyim, S.E MM selaku dosen Narasumber yang selalu mendampingi 

dengan penuh kesabaran, telaten, selalu memberikan saran, motivasi dan 

petunjuk kepada peneliti dalam penyelesaian tesis ini. 

9. Seluruh Dosen dan Staff pegawai administrasi di Fakultas Pasca Sarjana 

Universitas Negeri Medan khususnya di Program Studi Pendidikan Ekonomi 

yang turut membantu selama masa perkuliahan di Fakultas Pasca Sarjana 

Universitas Negeri Medan. 

10. Teristimewa kepada kedua orang tua saya tercinta Ayahanda Alm Alfiansyah 

dan Ibunda Hotnayati,S.Pd atas pengorbanan baik materil, moril dan untaian 
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Do’a dan kasih sayang serta cinta yang tak terhingga sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tesis ini. 

11. Teristimewa kepada kakak abang tercinta serta para sahabat yang telah 

memberi semangat dan Do’a dalam proses penyelasaian tesis ini. 

Semoga Allah SWT memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Akhir 

kata penulis mengucapkan semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. 
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       Penulis, 

 

 

       Opy Triansyah,S.Pd 
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