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Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang selalu 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis,sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hubungan Kepribadian Guru dan Motivasi  
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Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari tidak terlepas dari berbagai 

kesulitan dalam menyelesaikannya. Namun, berkat rahmat dan karunia Allah 

SWT dan bantuan dari orang-orang yang selalu mendukung dan menyayangi 

penulis serta dengan mencurahkan seluruh kemampuan penulis, akhirnya skripsi 

ini dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu, dengan sepenuh hati penulis 

mengucapkan terimaksih banyak kepada: 

1. Bapak Prof.Dr.Syawal Gultom, M.Pd selaku rektor Universitas Negeri 

Medan. 
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Universitas Negeri Medan. 
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5. Bapak Drs.Johnson, Msi selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Ekonomi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan dan selaku dosen 

pembimbing skripsi saya yang telah berbaik hati memberikan 

waktu,arahan,dan bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik.  

6. Bapak dan Ibu dosen program Pendidikan ekonomi yang selama ini telah 

memberikan bimbingan dan pengetahuan kepada penulis serta para 

pegawai Staf tata usaha di Fakultas Ekonomi. 

7. Bapak Kepala Sekolah Ilyas, S.Pd, bapak PKS Bidang Kurikulum sekolah 
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pengajar dan administrasi yang telah memberikan kesempatan kepada 

penulis untuk melakukan penelitian di SMA Negeri 1 Selesai Kabupaten 

Langkat. 

8. Teristimewa kepada kedua orangtua penulis yaitu ayahanda (Ruslian 

Asmad) dan Ibunda (Suriani) yang telah membesarkan dan 

memperjuangkan penulis dengan selalu memberikan doa, dukungan, 

semangat yang tiada henti dan kasih sayang serta cinta yang tulus hingga 

penulis dapat menyelesaikan studi diperguruan tinggi negeri. Penulis 

mempersembehkan skripsi ini sebagai perwujudan rasa tanggung jawab 
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dan terimakasih atas cinta dan pengorbanan yang selama ini telah 

diberikan dalam hidup penulis.  

9. Terkhusus untuk kakak dan abang : Rospita Indah Kusumawati, Surya 

Rudi Sastrawan, David Candra Hariadi tercinta yang selalu memberi 

semangat dan doa agar bisa menyelesaikan skripsi ini. 

10. Terimakasih buat kamu Capt. Junaidi Setiawan Ginting yang selalu setia 

memberikan semangat dan dukungan yang tiada henti dari awal memasuki 

PTN UNIMED hingga saat penulisan skripsi ini selesai. 

11. Sahabat-sahabat tercinta terkhusus Zaharani Satha yang telah banyak 

membantu dalam  penulisan skripsi,  Nurhadijah Siregar, Zseza 

Delanovita, Yuni Harlis, Zesty Giarny Werty, Farah Fadillah dan Yudi 

Adrian Sipayung yang telah memberi semangat dan saling berjuang dalam 

penulisan skripsi.  

12. Teman-teman B Reguler Pendidikan Ekonomi stambuk 2011 yang sama 

berjuang dan Semua pihak yang telah membantu peneliti dalam 

menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.  
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15.  Terkusus saya ucapkan  terimakasih kepada Mbak dedekku umi baiz atas 

doa dan dukungan serta kemudahan yang ia berikan hingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

Atas jasa mereka, peneliti hanya dapat memohon doa semoga amal mereka 

mendapat balasan yang lebih baik serta mendapat kesuksesan baik di dunia 
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