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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah segala puja dan puji bagi Allah yang senantiasa tetap 

mencurahkan Rahmat Taufiq, Inayah dan hidayah-Nya kepada kita, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “Penerapan Strategi 

Pembelajaran Peer Lessons  untuk  Meningkatkan aktivitas dan hasil Belajar 

Akuntansi Siswa Kelas XII IS SMA KRAKATAU MEDAN.  

Shalawat dan salam senantiasa tetap terhaturkan kepada junjungan kita 

Nabi Muhammad NAbi akhir zaman, berkat beliaulah kita bisa keluar dari 

jalan yang penuh kesesatan menuju jalan yang terang dan jalan yang diridhoi 

oleh Allah. Dengan kerendahan hati penulis menyadari sepenuhnya akan 

kemampuan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu 

penulisan skripsi tidak lepas dari bantuan, bimbingan, saran, serta motivasi 

semua pihak, baik langsung maupun tidak langsung dalam membantunya 

proses penyusunan skripsi ini. Dengan terselesaikannya laporan ini tak lupa 

saya menyampaikan banyak-banyak terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada :  

1. Bapak Prof. Ibnu Hajar, M.Si selaku Rektor UNIMED.  

2. Bapak Drs. Kustoro Budiarta,M.E  selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

UNIMED.  

3. Bapak Drs.H.Thamrin, M.Si selaku Pembantu Dekan 1 Fakultas Ekonomi 

UNIMED 

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

UNIMED.  

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

Akuntansi UNIMED 
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6. Bapak Drs. Jihen Ginting, M.Si, Ak selaku Dosen Pembimbing Akademik. 

7. Bapak Dr.H.Muhammad Yusuf M.Si selaku Dosen Pembimbing yang 

telah banyak meluangkan waktu, memberikan kontribusi tenaga dan 

pikiran, guna memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengarahan 

kepada penulis dalam penyempurnaan skripsi ini.  

8. Bapak dan ibu Dosen Pendidikan Ekonomi beserta staff di jurusan 

Pendidikan Ekonomi UNIMED 

9. Bapak Drs. Edi Siwanto selaku Kepala Sekolah SMA KRAKATAU 

MEDAN yang telah memberikan ijin dan dukungan kepada penulis untuk 

mengadakan penelitian di SMA KRAKATAU MEDAN.  

10.  Bapak  Danial, SE selaku Guru bidang studi Akuntansi kelas XII IS yang 

selalu memberikan bantuan, tempat, dan perhatiannya bagi penulis untuk 

mengadakan penelitian.  

11. Bapak, Ibu Guru Staf Karyawan serta Siswa-Siswi SMA KRAKATAU 

MEDAN yang telah membantu dan memberikan dukungan demi 

suksesnya skripsi ini.  

12. Teristimewa kepada Ayah dan Ibunda ku (Amran Damanik & Latifah 

Hanum),  Terima kasih atas curahan kasih sayang yang tiada ternilai, yang 

selalu mendoakan dan menasehatiku,  serta memberi dorongan dan 

dukungan baik moral maupun spiritual, sampai terselesainya skripsi ini. 

13. Buat Teman Special ku Arnanda Febriansyah Barus terima kasih atas doa’, 

dorongan dan  semangat yang selalu diberikan. 

14. Buat sahabat-sahabat ku Julia, Dini Retno, Siti Nurjanah, Hotnida Sari, 

Lasmini Yudirma dan semua teman-teman Pendidikan Akuntansi angkatan 

2008 khususnya kelas A ekstensi (Cyber Class), Terima kasih atas doa’ 

dan kerjasamanya serta dukungan yang telah kalian berikan semoga  

persahabatan kita tetap abadi sampai selamanya. 
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Akhir kata penulis sangat mengaharapkan saran dan kritik dari para 

pembaca dan semoga penulisan sederhana ini bermanfaat bagi penulis 

khususnya dan juga bagi pembaca umumnya karena apabila bermanfaat 

merupakan kebanggaan tersendiri Amin Ya Robbal  Alamin. 

       Medan,      Agustus 2012 

    

       Atikha Lestari Damanik 
        708310019 
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