
KATA PENGANTAR 

Selaku hamba Allah yang lemah, yang utama dan paling utama adalah ucapan 

Puji Syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat-Nya yang telah dan senantiasa 

memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga Skirpsi  ini dapat 

diselesaikan dengan baik. Sungguh tugas ini adalah lebih ringan dari tugas “hakiki” 

manusia dalam penciptaannya di dunia. Shalawat serta salam kepada Qudwah 

Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa Islam sampai pada kita, kepada 

Istri-istri Beliau yang menemani kehidupannya, kepada para sahabat yang setia turut 

berjuang bersamanya, juga kepada siapa saja umatnya yang istiqomah mengikuti 

sunnahnya (semoga kita termasuk di dalamnya). 

Skripsi dengan judul “Kolaborasi Model Pembelajaran Problem Centered 

Learning dan Learning Start With A Question untuk meningkatkan Aktivitas dan 

Hasil Belajar Akuntansi Siswa Kelas XI AK 1  SMK BM APIPSU Medan 

T.P.2013/2014” disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Program Studi Pendidikan 

Akuntansi Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Medan .  

Dalam menyusun dan menuliskan skripsi ini, penulis banyak memperoleh 

bantuan dan bimbingan serta pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis 

mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada yang terhormat: 

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Si, selaku rektor UNIMED 

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

Negeri Medan. 



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

Universitas Negeri Medan sekaligus selaku Dosen Pembimbing Skripsi. 

4. Bapak Drs.Jhonson,M.Si selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 

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

Akuntansi Universitas Negeri Medan .  

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

UNIMED, atas bimbingannya kepada penulis selama masa perkuliahan dan 

penulisan skripsi ini 

7. Bapak Paiman, S.Ag selaku Kepala Sekolah SMK BM APIPSU Medan yang 

telah mengijinkan untuk melakukan penelitian di sekolah tersebut. 

8. Ibu Nuraliah, S.Pd selaku guru bidang studi akuntansi di kelas XI AK 1 SMK 

BM APIPSU Medan atas kerjasama yang diberikan selama penulis 

melaksanakan penelitian 

9. Teristimewa ucapan terima kasihku kepada Orangtuaku terkasih, ayahanda 

tercinta Syahmudi, terima kasih banyak atas setiap tetes keringat dan air mata 

yang mengalir dalam membesarkan penulis hingga bisa meraih gelar Sarjana, 

untuk setiap doa yang dipanjatkan demi kebaikan dan kesuksesan penulis. Tidak 

ada balasan yang pantas bagi kalian kecuali surgaNya Amiin. 

10. Ucapan terima kasih buat kak Rahmi atas usulan ide judul skripsi nya, juga buat 

oppa kesayangannya Jonghyun. Gak ketinggalan juga oppa yang senang 

ngerusuhin orang, YONG choding,, saranghaeyo. CNBLUE,Fighting! 



11. Terima kasih juga buat orang-orang yang pengen ku sebutin namanya satu per 

satu, Nurita Ardila, Isna ( dia adalah seorang adik yang sekolah di MAN 2 Model 

Medan, nae gyoun dongsaeng!) 

12. Ucapan terima kasih Terhangat dan terindah Kepada Para Musrifah dan Struktur 

Mahaly (yang tak bisa disebutkan satu per satu) yang telah membina dan 

mendidikku dijalan dakwah yang telah membawa hidupku menjadi lebih baik. 

Semoga segala hal yang kalian lakukan untuk membuat hidup penulis menjadi 

lebih baik, Allah balas dengan kebaikan yang setimpal juga. 

13. Teruntuk para teman Halqoh dari mulai kelompok pertama ( Kiki dan Dina) 

kedua (Fitri, Aisyah dan Tika), Ketiga (Dinda dan Susi)  

14. Teruntuk warga rubin COS, DMM, DIF, DFM dan DAI (yang tak bisa 

disebutkan satu per satu) terima kasih atas cinta, kasih sayang, kehangatan dan 

kebersamaan kita selama ini. Semoga Allah membalas kebaikan ukhti semua 

dengan kebaikan yang abadi yt surgaNya.  

15. Teruntuk sahabat seperjuangan dalam Dakwah Islam, tiada kalimat yang bisa 

diungkapkan kecuali do’a yang dapat dipanjatkan, semoga Allah terus 

menguatkan kaki-kaki kita menapaki jalan  yang barokah ini walau dihadang 

oleh kerikil-kerikil tajam, namun keyakinan yang menghujam pasti dapat 

menjadi amunisi ditengah kejengahan, andai sekiranya jarak dan waktu 

memisahkan kita, satu harapan pasti semoga Allah mempertemukan  kita di 

SurgaNya kelak, Amiin. 



16. Terimakasih untuk seluruh teman, saudara dan kenalan yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu, penulis ucapkan terimakasih, semoga Allah SWT selalu 

memberikan rahmat dan karunianya serta kesehatan, sehingga kita bisa meraih 

cita- cita dan menjadi insan yang bermanfaat. 

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih kurang dari 

kesempurnaan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, 

pembaca dan masyarakat, dalam menerapkan proses pendidikan kearah yang lebih 

baik lagi. 
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