KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat
dan hidayat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :
“Pengaruh Metode Pembelajaran Resitasi Terhadap Hasil Belajar Akuntansi Siswa
Kelas XI IPS SMA Swasta YPI Dharma Budi Tahun Pembelajaran 2011/2012”.
Shalawat beriring salam tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW,
semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak, Amin ya
Rabbal’alamin.
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
menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu,
dengan kerendahan hati penulis memohon maaf apabila dalam penulisan skripsi
ini terdapat kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja, baik dari segi isi maupun
dari dalam perbendaharaan kata. Walaupun demikian harapan penulis agar hasil
studi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membacanya.
Tidak terlepas dari semuanya, penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang
bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.
Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari adanya berbagai kesulitankesulitan dalam menyelesaikannya. Namun berkat bantuan Tuhan Yang Maha
Kuasa dan bantuan dari semua pihak serta dengan usaha yang maksimal sesuai
kemampuan penulis, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
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Atas bantuan tersebut, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima
kasih kepada :
1. Bapak Prof. Dr. H. Ibnu Hajar, M.Si selaku Rektor Universitas Negeri Medan.
2. Bapak Drs. Kustoro Budiarta, M.E selaku Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Medan.
3. Bapak Dr. Arwansyah, M.Si selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi
Universitas Negeri Medan.
4. Ibu Dra. Effi Aswita Lubis, M.Pd, M.Si selaku Ketua Prodi Pendidikan
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan.
5. Bapak Dr. Eko Wahyu Nugrahadi, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi
penulis, yang telah bermurah hati memberikan waktu, bimbingan, arahan dan
masukan kepada penulis, serta melakukan koreksi terhadap isi skripsi ini untuk
perbaikan sewaktu penyusunan hingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.
6. Bapak Drs. Surbakti Karo-karo, M.Si, Ak selaku Dosen Pembimbing
Akademik, yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan yang baik
kepada penulis hingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.
7. Seluruh Dosen Pengajar di jurusan pendidikan ekonomi khususnya di Program
studi pendidikan akuntansi dan seluruh pegawai tata usaha di Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Medan.
8. Ibu Regiarsih, S.pd selaku Kepala Sekolah SMA Swasta YPI Dharma Budi
yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat melakukan penelitian di
sekolah tersebut dan membantu saya selama proses penelitian berlangsung.
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9. Ayah dan Ibu (Amat Djuadi dan Farida Hairani) yang telah menjadi semangat
dalam menopang langkahku dengan kasih sayang, doa dan pengorbanannya
yang tak pernah bertepi. Tak lupa pula terimakasih yang tak terhingga buat
keluarga besar Adjie (kakek, nenek, kakak dan adik-adik) yang telah banyak
memberikan dukungan dan motivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Untuk kekasihku (Robby Suhendro, ST) yang telah menjadi sumber inspirasi
dan semangat yang selalu menemaniku dalam perjuangan ini.
11. Bapak Jamaluddin, SE dan Ibu Wenny Nurwendary, SE selaku Pimpinan
Akbar e-Reload serta rekan kerja karyawan/I Akbar e-Reload yang telah
banyak memberikan dukungan dan motivasi penulis dalam penyusunan skripsi
ini.
12. Sahabat-sahabat terbaikku dikampus tercinta kelas B.Reguler Pendidikan
Akuntansi 08, khususnya kepada Woro Widyaningsih, Puspita Sari Siregar,
M.Fauzi dan Zulkarnaen Sinaga semoga persahabatan ini takkan lekang oleh
waktu dan tak lupa juga terimakasih yang tak terhingga untuk teman-teman
PPLT UNIMED SMA N.1 Stabat 2011.
Demikianlah skripsi ini penulis perbuat, semoga skripsi ini dapat
bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kata-kata yang salah, penulis mohon maaf
dan akhir kata penulis ucapkan terimakasih.
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