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KATA PENGANTAR 

 Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penerapan 

Model Pembelajaran Problem Posing Dan Strategi REACT Untuk 

Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar Akuntansi Siswa Kelas XII IS 2 

SMA Negeri 11 Medan T.P 2013/2014”. 

 Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar 

Sarjana Pendidikan bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Jurusan 

Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

Selama perkuliahan sampai dengan tersusunnya skripsi ini penulis banyak 

menemukan hambatan, namun karena dukungan moril, materil dan spiritual yang 

tak ternilai harganya dari berbagai pihak hingga akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dalam kesempatan yang baik ini dengan 

penuh ikhlas dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang 

setulusnya kepada: 

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

Medan. 

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

Universitas Negeri Medan. 

3. Bapak Drs.Thamrin, M.Si, selaku Pembantu Dekan I Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

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

Ekonomi FE Universitas Negeri Medan sekaligus dosen Pembimbing 
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Akademik saya yang telah banyak memberikan nasehat dan bimbingan 

selama perkuliahan. 

5. Bapak Drs. Johnson, M. Si, selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan 

Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

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

Pendidikan Akuntansi Jurusan Pendidikan Ekonomi FE Universitas 

Negeri Medan 

7. Bapak Drs. Saut M Silaban, SE., M.Pd selaku dosen Pembimbing 

Skripsi saya yang telah begitu banyak memberikan bimbingan, 

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

Semoga Tuhan membalas semua kebaikan bapak dan selalu diberikan 

nikmat rizki dan kesehatan, Amin. 

8. Segenap dosen Universitas Negeri Medan yang telah memberikan 

bekal ilmu dan pengalaman yang sangat berguna bagi masa depan 

penulis. 

9. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan yang 

telah memberikan izin penelitian di SMA Negeri 11 Medan. 

10. Bapak Drs. K. Lumbantoruan, M.Pd  Selaku kepala SMA Negeri 11 

Medan yang telah memberikan izin untuk penelitian dan bapak Drs. 

Yusvandi yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan surat-

surat izin penelitian. 

11. Ibu Rusniah Naini Solin S.Pd selaku guru akuntansi SMA Negeri 11 

Medan yang telah memberikan kesempatan dan bantuan dalam 
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pelaksanaan penelitian ini, serta segenap siswa kelas XII IS 2 SMA 

Negeri 11 Medan atas kerjasama yang diberikan selama penulis 

melaksanakan penelitian  

12. Teristimewa penulis sampaikan terimakasih dan kata sayang kepada 

kedua orang tua yaitu ayahanda Zainuddin Nasution dan yang paling 

teristimewa kepada ibunda ku tersayang Masriani yang tak henti-

hentinya melimpahkan kasih sayang, perhatian, dorongan serta 

dukungan dalam doa dan materi sehingga penulis dapat menyelesaikan 

perkuliahan dan skripsi ini. 

13. Adik-adik ku tersayang (Fatma Ratih dan Monica Sella) terima kasih 

sudah mau mendukung penulis. Terima kasih untuk Unde Bedah dan 

Buk Amah, Terima kasih juga buat saudara-saudara sepupuku (kk 

cory, dody dan tary buat segala dukungannya).  

14. Teman-temanku tersayang dan yang ku kasihi (Novia Sarinah Hsb dan 

Benedikta Mahulae), terimakasih karena telah menjadi sahabat ku yang 

selalu ada di saat suka dan duka ku, terima kasih juga buat semua 

teman seperjuangan di Prodi Pendidikan Akuntansi ’09 terutama 

teman-temanku di kelas A Reguler yang tidak dapat disebutkan satu 

persatu. Semua teman-teman seperjuangan saat PPL di SMP N 2 

Sipispis terimakasih buat semangat dan doa yang kalian berikan 

kepada penulis, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini dan juga terimakasih atas dukungan, kebersamaan dan kekompakan 
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yang terjalin selama ini. Semoga kita semua meraih impian yang 

diinginkan, Aamiin. 

Demikian tulisan ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari bahwa 

penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, peneliti mengharapkan 

kritik dan saran yang dapat membangun serta menyempurnakan tulisan ini. Akhir 

kata semoga penelitian ini dapat membawa manfaat yang berarti bagi penulis 

maupun pembaca dalam usaha peningkatan mutu pendidikan dimasa yang akan 

datang, Aamiin. 

 

      Medan,       September 2013 

      Penulis, 
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