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KATA PENGANTAR 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala 

berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul “Pengaruh Penggunaan Internet dan Penggunaan Modul terhadap prestasi 

belajar Komputer Akuntansi (MYOB) siswa kelas XI AK SMK Negeri 6 Medan Tahun 

Pembelajaran 2016/2017” 

 Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana pendidikan bagi mahasiswa program studi Pendidikan 

Akuntansi Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

 Penulis telah berusaha dengan segenap tenaga dan pikiran, tetapi karena 

kemampuan, pengetahuan serta pengalaman yang terbatas, maka dengan 

kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari,  isi, susunan 

maupun tata bahasa. Walaupun demikian, harapan penulis agar skripsi yang 

sederhana ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membacanya. Oleh sebab 

itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak 

untuk kesempurnaan skripsi ini. 

 Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari tidak terlepas dari berbagai 

kesulitan-kesulitan dalam menyelesaikannya. Namun berkat anugrah Tuhan Yesus 

Kristus dan semua pihak serta dengan usaha yang maksimal sesuai kemampuan 

penulis, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Atas bantuan 

tersebut penulis mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Bapak Prof.Dr. Syawal Gultom, M.Pd, selaku Rektor UNIMED 
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2. Bapak Prof. Indra Maipita, M.Si, Ph.D, selaku dekan Fakultas Ekonomi 

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

Pendidikan Akuntansi 

5. Bapak Dr. EkoWakyu Nugrahadi, M.Si, selaku Dosen pembimbing skripsi 

saya, yang banyak memberikan bimbingan dan saran-saran kepada penulis 

sejak awal penulisan skripsi sampai dengan selesainya skripsi ini. Semoga 

Tuhan membalas semua kebaikan bapak dan selalu diberikan nikmat rezeki 

dan kesehatan. 

6. Bapak Drs. La Hanu, M.Si, selaku dosen pembimbing akademik saya yang 

telah banyak memberikan bimbingan dan saran-saran selama perkuliahaan. 

7. Bapak dan ibu dosen Jurusan Pendidikan Akuntansi FE UNIMED, atas 

bimbingannya dan ilmu-ilmunya semoga semakin sukses dalam menjalani 

aktifitasnya. 

8. Bapak Drs ArsadSembiring, M.Ed, selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 6 

Medan dan jajarannya serta semua guru-guru yang tidak dapat saya sebutkan 

satu persatu, terimakasih banyak atas bantuannya selama PPL dan dalam 

pelaksanaan skripsi saya ini. 

9. Bapak Drs. M.K. Sembiring selaku guru bidang studi Komputer Akuntansi 

MYOB kelas XISMK Negeri 6 Medan yang telah memberikan bimbingan 

dan membantu saya dalam penelitian yang saya lakukan. 
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10. Teristimewa kepada keluargaku tercinta, Ayahanda tersayang Alm.J. Girsang, 

Ibunda tersayang B br Marbun buat semua doa, kasih sayang, bimbingan, 

dukungan dan selalu memberi kekuatan dan membiayai penulis. Serta kepada 

adik tersayang Jus Fawer Girsang dan Pander Harianto Girsang 

11. Sahabatku Stephany, Prilly dan Trisna yang selalu mendukung dan memberi 

motivasi selama ini. 

12. Buat teman terbaikku PPLT SMK Negeri 6 Medan atas bantuannya selama 

pengerjaan skripsi ini. 

13. Teman-temanku di kelas B Reguler Pendidikan Akuntansi atas 

kebersamaannya selama ini. 

14. Tidak lupa juga kepada semua pihak yang mungkin tidak dapat disebutkan 

satu persatu dalam tulisan singkat ini, yang mana telah memberikan 

dukungan moril sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

 Semoga Tuhan membalas segala kebaikan yang telah diberikan dan penulis 

berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca khususnya dan dapat 

membantu pengembangan pendidikan program studi pendidikan akuntansi pada 

umumnya. 
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