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Segala pujian, hormat, dan syukur yang luar biasa penulis panjatkan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih karuniaNya yang tidak 

pernah berkesudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini 
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IPS SMA Negeri 1 Bahorok Tahun Pembelajaran 2017/2018”. 
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memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Program Studi Pendidikan Akuntansi 

Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari 

bantuan berbagai pihak, baik itu berupa dukungan doa, motivasi, dan materi. 

Untuk itu pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis 

menyampaikan rasa terima kasih kepada: 
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bersedia meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam membimbing 

penulis untuk perampungan skripsi ini. 

6. Bapak Drs. La Hanu, M.Si sebagai dosen pembimbing akademik penulis 

selama diperkuliahan. 

7. Bapak Esnur Ridwan M.Pd selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 

Bahorok. Ibu Lamma Runggu Sirait S.Pd selaku guru ekonomi, beserta 

semua guru dan pegawai di SMA Negeri 1 Bahorok. Terimakasih penulis 

ucapkan atas segala bantuan yang telah diberikan selama penulis 

melakukan penelitian. 

8. Teristimewa untuk kedua orang tua ku terkasih, Bapak B. Sembiring dan 

mama R. Ginting, terimakasih untuk segala doa, nasehat, motivasi, 

dukungan, serta materi yang tak terhingga kepada penulis. Kalian adalah 

alasan bagi penulis untuk tetap bertahan dan berjuang untuk 

menyelasaikan proses ini. Tidak ada kata yang bisa melukiskan 

bagaimana kasih dan perjuangan kalian buat kami anak-anakmu. Semoga 

Tuhan Yesus Kristus selalu melindungi dan melimpahkan berkat dan 

damai bagi kalian Pak, Mak. 

9. Saudara terkasih kakak Ria Trapulisa Sembiring dan adik Ema Lophiga 

Sembiring terimakasih atas doa, dukungan, serta kasih saying 

10. Untuk Alex Matanari terimakasih buat segala waktu yang ikut membantu 

mempermudah proses menyelesaikan skripsi ini, aku mengasihimu. 
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Siregar) terimah kasih untuk setiap tawa dan kegilaan yang pernah kita 

lewati, waktu untuk sekedar berbagi penat dan lelah dalam penyelesaian 

skripsi ini. Aku mengasihi kalian.  

12. Buat “KIM – KIM” yang selalu memotivasi, membantu serta mendoakan 

penulis dalam memyelesaikan skripsi ini, terimaksih Susan, Agustina, 

Romli, dan Siska, semoga persaudaraan ini bukan hanya saat ini aja ia 

kim, karena kalian begitu berpengaruh dihidup penulis. 

13. PPLT SMK Yapim Taruna Batang Kuis, bersyukur untuk tiga bulan yang 

telah kita lewati. Setiap tawa, kebersamaan, dan kegilaan akan sama-

sama menjadi pengingat bahwa kita pernah dan akan selalu menjadi 

saudara. 

Kepada orang-orang yang tidak bisa penulis tuliskan namanya satu-persatu, 

terima kasih untuk kasih sayang, doa, dan dukungan kalian. Akhir kata, penulis 

menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan 

saran yang membangun, penulis terima dengan senang hati. Semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi kita semua. 
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