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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas

kasih dan karunia yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Minat Belajar Dan Pendapatan

Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Siswa Kelas XI IPS SMA

Negeri 1 Tiganderket T.P 2015/2016”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk

memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan bagi

mahasiswa program S1 pada Jurusan Pendidikan Ekonomi, Program Studi

Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan.

Selama menjalani perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini, penulis

telah banyak menerima bantuan, dorongan, saran, motivasi, petunjuk dan doa dari

berbagai pihak. Atas bantuan tersebut, dengan kerendahan hati melalui tulisan ini

penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd, selaku Rektor UNIMED.

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

UNIMED.

3. Seluruh wakil dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan.

4. Bapak Dr. H. Arwansyah, M.Si, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi

sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan waktu,

bimbingan dan motivasi yang sangat mendukung penulis dalam penyelesaian

skripsi ini.

5. Ibu Dra. Effi Aswita Lubis, M.Pd, M.Si, selaku Ketua Program Studi

Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan.
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6. Bapak Drs. Teridah Sembiring, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing Akademik

penulis yang telah membimbing penulis selama perkuliahan.

7. Bapak dan Ibu dosen pembanding, atas saran dan arahan yang diberikan

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Seluruh dosen dan staf pegawai administrasi Fakultas Ekonomi UNIMED

yang telah membantu penulis selama perkuliahan sampai skrispi ini selesai.

9. Bapak Manang Sembiring, selaku kepala SMA Negeri 1 Tiganderket yang

telah bersedia memberikan izin selama penulis melakukan penelitian.

10. Seluruh dewan guru khususnya Ibu EBP selaku guru mata pelajaran akuntansi

kelas XI IPS beserta staf tata usaha SMA Negeri 1 Tiganderket yang telah

banyak membantu penulis dalam melaksanakan penelitian.

11. Seluruh siswa-siswi kelas XI IPS SMA Negeri 1 Tiganderket yang telah

bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.

12. Teristimewa kepada orangtua saya, Alm. E. Sembiring yang lebih dulu

menghadap Allah, terimakasih begitu besar atas dukungan dalam bentuk

materil maupun non materil selama hidupmu, yang selalu menjadi panutan

dan memberikan perhatian selama hidupmu Ayah dan Ibunda tersayang S. Br

Bangun yang menjadi kekuatan serta motivator terbesar saya dan selalu

berdoa untuk saya tiada henti, saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya.

Tetaplah menjadi ibu yang luar biasa bagi kami. Kami sangat mengasihi ndu.

13. Kepada kakak tersayang Erawati Sribina Br Sembiring dan abang tersayang

Dedi Hermawan Sembiring yang telah banyak membantu penulis dalam
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menyelesaikan skripsi ini, terima kasih untuk dukungan semangat dan

doanya. Semoga kita senantiasa diberkati Tuhan.

14. Semua keluarga yang selalu mendukung, penulis mengucapkan terimakasih.

15. Kepada teman seperjuangan saya para bon-bon, Laila Ramadhani, Indra

Warnita Sinamo, Meida Sari Lubis, Irma Dhanisyah Batubara, dan dua orang

yang selalu tidak mau ketinggalan Laeku Junus Siregar dan Ozi Feisal

Pardede terima kasih untuk kebersamaan selama perkuliahan juga untuk

dukungan dan semangatnya. Terkhusus untuk Laila dan Irma semoga lekas

menyelesaikan skripsinya, semangat ya bon kalian pasti bisa.

16. Kepada Debora S dan Anisah terimakasih untuk kebersamaan selama setahun

di kelas B-Reguler. Terimakasih juga untuk dukungan, dan doanya.

17. Kepada teman-teman kelas A-Reguler Pendidikan Akuntansi stambuk 2012,

terimakasih untuk kebersamaannya selama tiga tahun.

18. Kepada rekan-rekan PPLT SMA Negeri 2 Kabanjahe terima kasih  untuk

pengalaman yang boleh kita dapatkan selama kita PPLT di SMA Negeri 2

Kabanjahe. Terkhusus untuk Nurmeni, Gita, Ishandoyo, Ade Joyo, Sri,, dan

Juliaman. Semoga Tuhan memberkati kita senantiasa.

19. Kepada siswa/i SMA Negeri 2 Kabanjahe terimakasih untuk kebersamaannya

tiga bulan selama masa PPLT. Terkhusus untuk adik-adik saya kelas XII

P.IPS 3 yang membuat saya merasa ingin selalu mengajar dan mengajar,

terimakasih untuk dukungan dan doanya. Semoga Tuhan memberkati kita.

20. Kepada teman-teman alumni SMP Santa Maria’09 terimakasih untuk

dukungan dan doanya. Terkhusus untuk Romario Ginting yang sudah begitu



iv

banyak memberikan dukungan, bantuan, dan doa kepada penulis, terimakasih

juga untuk pinjaman bukunya.

21. Kepada abang PKK bg Syardis dan kak Melisa br Tarigan, dan juga rekan-

rekan 1 organisasi saya di UKMKP FE UNIMED Basilia Small Group, dan

Clairine Small Grup. Terimakasih untuk kebersamaan, dukungan, dan

doanya.

22. Kepada teman masa kecil saya Meilisa Silva br Tarigan yang selalu setia

menemani di saat penulis bosan dan juga yang selalu memberikan doa dan

dukungan. Terimakasih ya dek, semoga kita diberkati Tuhan selalu.

23. Kepada sahabat saya dari SMA dan sekarang kita masih bisa bersama satu

kos di Jl. Taud No 112A, Ade Via Ulina br Sembiring, juga untuk adik kos

Andre Samuel Sembiring terima kasih untuk dukungan, doa, dan

kebersamaannya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan

skripsi ini, baik dari segi isi maupun tata bahasa. Oleh sebab itu penulis

mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi

kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat

bagi kita semua dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kelimpahan

kasih dan berkatNya kepada semua pihak yang membantu dalam penyelesaian

skripsi ini. Tuhan Yesus Memberkati.
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