
i 
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas segala berkat 

dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Penerapan Model Pembelajaran Explicit Instruction dengan Strategi 

Pembelajaran Practice Rehearsal Pairs  Untuk Meningkatkan Aktivitas dan 

Hasil Belajar Akuntansi Siswa Kelas XI Akuntansi SMK Swasta Tunas 

Pelita T.P 2013-2014”. 

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Pendidik 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 masih sangat terbatas maka 

dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

sempurna, baik isi, susunan maupun tata bahasa. Walaupun demikian harapan 

penulis agar hasil studi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak 

yang membacanya. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. 

Dalam penulisan ini, penulis menyadari tidak terlepas dari berbagai kesulitan-

kesulitan dalam menyelesaikannya. Namun berkat dari Tuhan Yang Maha Esa 

dan bantuan dari semua pihak serta dengan usaha yang maksimal sesuai 

kemampuan penulis, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Atas 
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bantuan tersebut, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis 

mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si selaku Rektor Universitas Negeri Medan 

2. Bapak Drs. Kustoro Budiarta, ME selaku Dekan Fakultas Ekonomi UNIMED 

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

UNIMED. 

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

Pendidikan Akuntansi UNIMED. 

5. Bapak Dr. Muhammad Yusuf M.Si selaku Dosen pembimbing Akademik dan 

Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan selama 

perkuliahan, bantuan, dorongan, saran dan kritiknya dalam menyusun skripsi. 

6. Dosen Pembanding Skripsi saya: Ibu Effi Aswita Lubis, M.Pd, M.Si., Bapak 

Dr. Eko Wahyu Nugrahadi, M.Si dan Bapak Drs. La Ane, M.si, yang telah 

banyak memberi masukan dan arahan kepada saya untuk kesempurnaan 

skripsi saya. 

7. Seluruh dosen dan staf pegawai administrasi Program Studi Akuntansi FE 

UNIMED, atas bimbingannya selama penulisan skripsi ini. 

8. Bapak Emri Yulizal Ardi, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SMK Tunas Pelita 

Binjai yang telah mengizinkan untuk melakukan penelitian di sekolah 

tersebut. 

9. Bapak/Ibu guru staff pegawai SMK Tunas Pelita Binjai terkhusus buat ibu 

Syamsiah AR selaku guru bidang studi akuntansi di kelas XI terima kasih atas 

kerjasama yang diberikan selama penulisan melaksanakan penelitian. 
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10. Teristimewa ucapan terima kasihku kepada orang tuaku tercinta, Ayahanda 

Syamsiadi dan Ibunda Feri Zulaika, Uwak Nindis Abdiah, dan adik-adikku 

Aulia Maulika, Izmi Maulida, Aditya Ramadhan, Alwi Muhammad. yang 

telah memberikan dukungan baik materil maupun moral.  

11. Tiada putus ucapkan terima kasih untuk Abangda Irwansyah atas segala 

dukungan dan semangat yang diberikan.  

12. Teman-teman seperjuangan IPP, Diba, Rona, Nofida, Petri, Lestia, dan Diana 

yang telah bersama 4 tahun dari kelas C Reg. Pend. Ekonomi hingga kelas A 

Reg. Pend. Akuntansi. Juga untuk teman-teman A Reg. Pendidikan Akuntansi 

2009 yang luar biasa.  

13. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan, terima kasih atas segala 

bantuan, doa, dan dukungannya selama penulisan skripsi ini. Semoga selalu 

dalam ridho dan rahmat Allah SWT. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat 

kekurangan dan oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang membangun dari 

para pembaca demi peningkatan mutu dan kualitas penulisan skripsi ini. Akhirnya 

penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan 

bagi pembaca. 
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