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KATA PENGANTAR 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas 

anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi 

ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana 

Pendidikan Ekonomi Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan.Skripsi ini berjudul “ Pengaruh Model Pembelajaran 

Scaffolding terhadap hasil belajar akuntansi siswa kelas XII IPS SMA 

Angkasa Lanud Soewondo Medan T.P 2016/2017” 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan, oleh sebab itu melaluikesempatan ini penulis sangat 

mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. 

Dalam penyusunan skripsi ini , penulis banyak menemukan hambatan, 

namun karena dukungan dari berbagai pihak dan keluarga akhirnya penulis dapat 

menyelesaikannya dengan baik. 

Dengan penuh ikhlas dan kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis 

menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

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

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

Universitas Negeri Medan beserta staffnya 

3. Bapak Dr. H. Arwansyah, M.Si selaku ketua jurusan Pendidikan Ekonomi 

dan sekaligus menjadi Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen 

Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk 

memberikan arahan, bimbingan dan masukan kepada penulis serta melakukan 
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koreksi terhadap isi skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan 

baik.   

4. Ibu Dra. Effi Aswita Lubis, M.Pd, M.Si selaku ketua Program Studi 

Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Medan. 

5. Bapak/ Ibu Dosen serta staf  pegawai Program Studi Pendidikan Akuntansi  

Universitas Negeri Medan. 

6. Bapak H. Firdaus, S,Ag, MM selaku Kepala Sekolah SMA Angkasa Lanud 

Soewondo Medan dan Bapak Gunawan, S.Psi selaku Wakil Kepala Sekolah 

SMA Angkasa Lanud Soewondo Medan yang telah bersedia memberikan izin 

untuk melakukan penelitian. Kepada Bapak Rindu S. Napitupulu, S.Pd. 

selaku Guru Mata Pelajaran Akuntansi yang telah bersedia memberikan 

waktu dan bimbingan selama penelitian, serta Ibu Ardiana Fashiyah selaku 

Kepala Tata Usaha di SMA Angkasa Lanud Soewondo Medan. 

7. Terima kasih yang teristimewa penulis ucapkan kepada kedua orang tua yaitu 

Alm Bapak Djumadi Dislan dan Almh Ibu Nuraini yang telah memberikan 

seluruh kasih sayang tanpa henti, menguatkan penulis dan sebagai motivator 

untuk terus melangkah menggapai impian dan cita-cita walaupun raga kita 

tidak lagi bertemu di dunia namun doa-doa terindah senantiasa selalu kita 

ucapkan di alam yang berbeda.  

8. Nenek tersayang Jumaini yang telah merawat serta mencurahkan perhatian 

dan kasih sayang sehingga penulis dapat semangat menjalani hidup 

9. Teman terbaik yang selalu ada di saat suka dan duka Muhammad Ali Akbar 

Siregar, Yayun Damayani Purba, Wita Nur Asikin, Ristama Siboro, Nelsiati 
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Sitompul, Tri Suci Hadiyati dan Sabrina Masthurah terima kasih selalu 

memberi semangat dan bantuan tanpa pamrih. 

10. Devy Ariska terima kasih telah setia untuk selalu bimbingan bersama dan 

Lokot M Yusuf yang sudah ikhlas memberi banyak pertolongan selama awal 

masuk kuliah sampai sekarang.  

11. Seluruh teman kelas A Eks Pendidikan Akuntansi 2012  

12. Teman-teman PPLT SMKS Tri Sakti – 2/BM Lubuk Pakam yang banyak 

membantu memberikan informasi dan semangat selama pengerjaan skripsi 

ini. 

13. Seluruh teman – teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi para 

pembaca dan menjadi bahan masukan bagi dunia pendidikan. Atas segala bantuan 

dan kebersamaan yang terjalin selama ini penulis mengucapkan terima kasih 

semoga Allah SWT memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. 
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