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 Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat 

dan kasih SetiaNya yang selalu menyertai penulis sehingga dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan baik. Adapun skripsi ini adalah berjudul "Pengaruh Hasil 

Belajar Komunikasi Bisnis dan Kematangan Vokasional Terhadap Kesiapan 

Kerja Siswa Kelas XI PM SMK N 7 Medan Tahun Ajaran 2016/2017. Penulisan 

skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar 

sarjana pendidikan strata satu (S-1), pada Jurusan Pendidikan Ekonomi, Program 

Studi Pendidikan Tata Niaga, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai 

kesulitan dalam proses penyelesainnya. Namun, berkat pertolongan yang 

diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan atas bantuan seluruh pihak serta 

usaha maksimal dari penulis akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. 

Atas bantuan tersebut, penulis mengucapkan terima bkasih yang sebesar-

besarnya kepada: 

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

Medan. 
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Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

4. Bapak Drs. La Ane, M.Si selaku wakil Dekan II Bidang Sarana dan 
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5. Bapak Drs. Jhonson, M.Si selaku Wakil Dekan III Bidang 

Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan sekaliguas 

penguji II, saya ucapkan terimakasih untuk saran yang telah diberikan.  

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

Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan dan Dosen 

Penguji I, terimakasih untuk setiap saran dan masukan yang telah bapak 

berikan. 

7. Ibu Noni Rozaini, S.Pi, M.Si, selaku Ketua Prodi Pendidikan Tata Niaga 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan dan juga selaku dosen 

pembimbing skripsi yang banyak membantu penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

8. Bapak Dosen Penguji Skripsi yang telah banyak memberikan arahan, 

masukan dan nasehat yang membangun kepada penulis. 

9. Bapak dan Ibu Staff pegawai di lingkungan Fakultas Ekonomi yang 

membantu penulis selama masa perkuliahan sampai penyelesaian skripsi 

ini. 

10.  Teristimewa penulis mengucapkan terima kasih yang begitu besar 

kepada kedua orangtua, Bapak dan Mamak terkasih Wandi Purba dan 

Linda Br Sembiring yang sudah memberikan motivasi selama proses 

pengerjaan skripsi berlangsung, dan sudah memberi bantuan berupa 

moril maupun materil. Dan terimakasih pula untuk setiap hal yang sudah 

kalian korbankan untukku dalam setiap jenjang pendidikan yang 

kutempuh. Gelar S.Pd ini dapat penulis peroleh berkat doa kalian yang 
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selalu mengiringi langkahku dalam setiap apapun yang kukerjakan. 

Segala usaha baik yang sudah kalian perbuat untukku semoga dapat 

kubalaskan kelak di kemudian hari.  

11. Terima kasih kepada kakakku Debra, adikku Indah Purba, Anggi dan 

Angga Purba serta keponakanku Aurel, Clayrine dan MIicelle beserta 

keluarga besar yang telah memberikan doa dan semangat kepada penulis. 

12. Kepada Billy Adnanta Ginting, sahabat, pasangan dan partner segala hal 

yang selalu memberikan dukungan baik ketika jauh maupun dekat, 

penulis ucapkan banyak kasih dan terima kasih karena selalu ada dalam 

segala situasi dan selalu menjadi pendengar atas setiap keluh kesah.  

13. Kepada semua temanku terkasih Irene, Novita, July, Lisna, kak indri, 

lestiana, jessyca, pelita, Maria, Kak Irma, Lia, Melisa, Nisa dan Yohanes 

semoga kesuksesan menjadi milik kita semua. 

14. Kepada Irene Juliani Siahaan, terima kasih untuk kurang lebih 4 tahun 

kebersamaan kita baik suka maupun duka yang telah kita alami bersama. 

 Akhir kata penulis mengharapkan dengan terselesainya skripsi ini dapat 

memberikan manfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca umumnya. 

Atas segala bantuan dan kebersamaan yang terjalin selama ini penulis 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tuhan Yesus Memberkati.  
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