
i 
 

KATA PENGANTAR 

Segala Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

melimpahkan hikmat dan kebijaksanaan serta rahmat karunia-Nya sehingga 

penulis memperoleh kemudahan dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini 

dengan baik. Skripsi ini berjudul “Pengaruh Keterampilan Guru dan Kecerdasan 

Kreatif Siswa Terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Siswa Kelas XI IPS SMAN 1 

Rantau Utara Rantau Prapat Tahun Pembelajaran 2015/2016”. 

 Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak terlepas dari berbagai hambatan 

dalam penyelesaiannya. Namun berkat karunia-Nya dan dukungan serta semangat 

dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

Atas dukungan dan semangat tersebut, penulis mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan. 

2. Bapak Prof. Indra Maipita, M.Si, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 

3. Bapak Dr. Eko Wahyu Nugrahadi, M.Si selaku wakil dekan bidang akademik 

fakultas ekonomi Universitas Negeri Medan. 

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

Universitas Negeri Medan.  

5. Bapak Dr. Dede Ruslan, M.Si selaku sekretaris jurusan Fakultas Ekonomi 

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

Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan 

7. Bapak Andri Zainal, SE., M.Si.,Ph.D.,AK.,CA selaku Dosen Pembimbing 

Skripsi yang begitu luar biasa telah banyak untuk memberikan arahan, 

bimbingan, masukan dan dorongan serta motivasi kepada penulis. 

Terimakasih atas semua bantuan bapak mulai dari diskusi judul, revisi, 

bimbingan dan waktu yang begitu luar biasa. Semoga bapak selalu dalam 

keadaan sehat dan semakin sukses dalam karirnya. Terimakasih sebesar – 

besarnya untuk bantuan bapak.  

8. Bapak Teridah Sembiring M.Si  selaku Pembimbing Akademik saya yang 

telah memberikan bimbingan dan arahan akademik kepada penulis selama 

proses perkuliahan. 

9. Bapak dan Ibu Dosen Penguji saya (Bapak Dr. Dede Ruslan, M.Si, Ibu Dra. 

Effi Aswita Lubis M.Si, Bapak Ramdhansyah, SE,M.Acc) yang telah banyak 

memberikan arahan, perbaikan dan masukan dalam penyempurnaan skripsi 

ini.  

10. Seluruh Dosen dan Staf Pegawai Administrasi Program Studi Akuntansi  yang 

turut membantu selama kuliah di FE UNIMED terutama untuk pak Baik dan 

Kak Lina Harahap yang telah banyak membantu proses regristrasi dan 

adiministrasi didalam prodi akuntansi.  

11. Kepada kepala sekolah SMAN 1 Rantau Utara ibu Azizah S.Pd dan guru – 

guru SMAN 1 Rantau Utara, Staff Pegawai dan Tata Usaha serta kepada 

seluruh siswa – siswi SMAN 1 Rantau Utara dan khususnya anak kelas XI IPS 
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yang telah mengijinkan penulis dan membantu penulis mulai dari observasi 

hingga penelitian. 

12. Spesial dan teristimewa untuk mama dan bapak ku tersayang dan terkasih 

Parulian Pasaribu dan Erida Br Sihombing. Terimakasih yang sebesar – 

besarnya atas semua dukungan moral, material dan semangat yang luar biasa 

untukku. I love u full buat mama dan bapakku tersayang. Terimakasih untuk 

doa dan cinta yang begitu besar yang telah diberikan kepadaku. Semoga kasih 

Tuhan selalu menyertai kita semua.  

13. Dengan segala hormat dan rasa cintaku, teristimewa saya ucapan terima kasih 

kepada seluruh keluarga (Brother’s Untung Poso dan Romual), Bou Lambas, 

Pak Tua dan Maktua Jepri serta semua keluarga  yang telah kerja keras 

membantu memberikan dorongan semangat, moral dan materil, kasih sayang 

serta do’a yang tulus, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sampai ke 

perguruan tinggi Universitas Negeri Medan dan menyandang gelar 

Sarjana/S1. 

14. Terimakasih kepada Keluarga besar Resimen Mahatara Garuda Sakti ke XXVI 

(kepada Komandan Menwa Sumatera Utara Komandan Dedi Holden 

Simbolon S.Si,M.Pd, Komandan Satuan Unimed Daud Benny Simamora dan 

wakil komandan Horas Sitinjak, Komandan Joen Purba S.Pd,M.Si, Komandan 

Vasco R simamora S.Pd, Komandan Mangasi Sitanggang,SPd, senior Sihol M 

Sianipar S.Pd, Komandan Batman Siallagan S.Pd dan senioran yang tidak 

dapat dituliskan satu per satu) yang selalu memotivasi dan mendidik penulis 

selama anggota resimen mahasiswa satya nagara universitas negeri medan. 
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15. Terimakasih kepada rekan seperjuangan ku di Resimen Mahasiswa 

(Komandan Daud Simamora, Wadan Horas Sitinjak, Diklat Royal, Kaurpam 

Apri, Minpres Eva, Wakaurdiklat Mian, Deslina, Kaurtri Selvi, Wakaurtri 

Ockta, Yossi, Yopenri, dan banyak lagi yang tidak dapat ditulis satu per satu). 

Rekan seperjuangan, para Senioran, dan juga Junioran saya. Yang telah 

banyak memberikan pengalaman dan juga pengetahuan, untuk cinta tanah air, 

dan bela Negara. WCDS.... 

16. Para keluarga seperjuangan kost 5a Jl Rela gang horas, buat kakak kost Kak 

Prita, Kak Asri, Ester, Anita Sinaga, Manat the fuck, Dedi, Arfan, Dewi, 

Gamal, Paul, Hendrik, Bang PS, Bang Sukanto, Oppung OPS dan masih 

banyak lagi yang telah memberikan dukungan, dan kebersamaannya selama 

berada di Kost tercinta, kalian tak akan terlupakan. Dan teman- teman yang 

pernah sekamar denganku, aisyah dan sela terimakasih pernah senasib dan 

sepenanggungan dengan penulis. 

17. Buat teman satu dosen pembimbing skripsi marta malau, arisa, cikita, rindu, 

dan lola yang sama – sama berjuang dalam bimbingan pengerjaan dan revisian 

serta semuanya.  

18. Buat teman-teman Pendidikan Ekonomi 2012 dan terkhusus Prodi Pend. 

akuntansi Reguler B 2012 terima kasih atas kerja sama dan kebersamaannya 

selama ini buat komting Syukur dan teman – teman sekelas semuanya. 

19. Terimakasih untuk ces – ces ku (Ony, sela, tina, dan Iin) buat kebersamaan 

dari semester awal sampai sekarang. Semoga yang terbaik dapat kita dapatkan.  
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20. Juga kepada Unit Kegiatan Mahasiswa Kristen Protestan terkhusus Fakultas 

Ekonomi (UKMKP-UP FE), terima kasih dukungan  doa-doanya. Dan Buat 

teman- teman Clairin Small Grup (Vevi, Lia, Iin, Dewi, Vina, Putri, PKK 

K’Melisa) terima kasih atas kebersamaan, dan bimbingannya untuk lebih 

mengenal Sang Pencipta Alam Semesta.  

21. Buat teman-teman PPLT SMK SWASTA Yayasan Panca Jaya Galang  Tahun 

2015 terima kasih atas pengalamannya. Buat Libri Sinaga, Vevi, Ria, Debby, 

K Devi, Friska, Novi, Devi, Tia, Bang Lery, Tulang Edy, Suparman, Ketua 

Ivan dan yang lainnya. Terimakasih juga buat Anisa ciby, Winda, Vevi, Vida, 

dan yang lainnya. Terimakasih buat semua kebersamaan yang pernah kita 

lalui. 

22. Dan spesial dan teristimewa untuk Lampir Medis Sinaga yang selalu ada 

untuk membantu dan memberikan saran – saran serta motivasi yang terbaik 

dan menyemangati penulis dalam penyusunan skripasi ini. 

Atas segala bantuan, kerjasama, dan dorongan motivasi seluruh pihak 

yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis menghaturkan banyak 

terima kasih semoga apa yang kita kerjakan penulis khususnya dapat bermanfaat 

bagi banyak pihak khususnya dalam dunia pendidikan, Tuhan Yang Maha Kuasa 

memberkati kita sekalian. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh 

karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi 

perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga 
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skripsi ini bermanfaat bagi penulis khusunya dan pembaca umumnya. Terima 

Kasih. 

      Medan,    Juni 2016  

      Penulis    

  

       Risma Hildawati Pasaribu 

      NIM. 7121142018 
 


