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 Segala hormat dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang 

Maha Esa atas berkat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 
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Medan T.P 2015/2016” 
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memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Akuntansi 

Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Medan. 
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pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 
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pada penulis sejak awal penyusunan hingga selesainya skripsi ini. 
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6. Bapak dosen pembanding, atas saran dan arahan yang diberikan sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta staff pegawai administrasi Jurusan 
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ikhlas telah membantu peneliti selama masa perkuliahan dan penulisan skripsi 

ini. 

8. Ibu Dra.Zuraidah, MM selaku Kepala Sekolah SMK YPK Medan, Ibu Juraida, 

M.Pd selaku PKS bidang Kurikulum dan Ibu Sri Astuti, S.Pd selaku guru bidang 

studi Akuntansi yang telah memberikan arahan yang baik bagi peneliti sebagai 

bekal nantinya menjadi seorang guru, serta siswa/i kelas XI AK SMK YPK 

Medan. 

9. Teristimewa buat orangtua tercinta, Ayah saya Bapak Edison Nainggolan dan 

Ibu saya Ibu Hartati br Damanik terimakasih untuk cinta kasih, doa, nasehat, 

didikan, semangat dan motivasi yang telah diberikan selama ini, bahkan untuk 

semua pengorbanan baik moril maupun materil yang tak akan pernah bisa 

terbalas sehingga penulis dapat menyelesaikan  studi sampai penyelesaian 

skripsi.. 
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Nainggolan dan Vijay E. Nainggolan) dan semua keluarga besarku yang telah 

memberikan dukungan, doa dan semangat kepada peneliti. 

11. Buat sahabat-sahabatku penghuni “Kost Panros C5” (Simon, Rapen, Jhustin, 

Aldi, Janter, Benny, Hendro, Jhansihar, Ary dll), serta semua teman teman yang 

namanya tidak bisa disebutkan satu–satu terimakasih telah membantu dan 
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memberi dukungan kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.  Sukses buat 

kita semua. 

12. Terimakasih juga kepada wanita terkasih Endang Sinambela, S.Si yang selalu 

memberi dukungan, semangat, motivasi sekaligus ikut membantu dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

13. Untuk semua teman-teman seperjuangan di Pendidikan Akuntansi kelas B-

Reguler 2011 terimakasih untuk kebersamaan, kekompakan, kerjasama dan 

kekeluargaan yang sudah kita jalin selama ini. Selamat berjuang menuju masa 

depan. 

 Semoga ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis menjadi 

berkat bagi kita semua. Sebagai manusia biasa, tentunya penulis masih memiliki 

banyak kekurangan pengetahuan dan pengalaman dalam penulisan skripsi ini. Oleh 

karena itu, penulis akan sangat senang jika menerima berbagai masukan dari para 
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terimakasih. Tuhan memberkati. 
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