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KATA PENGANTAR 

 Alhamdulillahirabbil’alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat 

Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulisuntuk 

menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk 

memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan bagi 

mahasiswa S1 pada Jurusan Pendidikan Ekonomi, Prodi Pendidikan Akuntansi, 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

 Skripsi ini berjudul “Pengaruh Pengelolaan Kelas dan Motivasi Belajar 

Terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Siswa Kelas XI di MAN Kisaran 

Tahun Pembelajaran 2016/2017”. 

 Salawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW 

sebagai pembawa risalah ummat. 

 Selama menjalani perkuliahan  hingga penyelesaian skripsi ini, penulis 

telah banyak menerima bantuan, dorongan, saran, motivasi, petunjuk dan doa dari 

berbagai pihak. Atas bantuan tersebut, melalui tulisan ini penulis mengucapkan 

terima kasih kepada :  

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

Medan. 

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

Universitas Negeri Medan beserta staffnya. 

3. Bapak Dr. Eko Wahyu Nugrahadi M.Si, Wakil Dekan Bidang 

Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 
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4. Bapak Dr. Arwansyah, M.Si., Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 

5. Bapak Dr. Dede Ruslan,M.Si, Sekretaris Jurusan Pendidikan Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 

6. Ibu Dra. Effi Aswita Lubis, M.Pd, M.Si, Ketua Prodi Pendidikan 

Akuntansi Universitas Negeri Medan sekaligus dosen pembimbing 

akademik saya. 

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

skripsi saya yang telah memberikan waktu, bimbingan dan motivasi 

yang sangat mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 

8. Bapak dan Ibu dosen Pendidikan Akuntansi beserta staff pegawai. 

9. Drs.Tuppal Pardomuan selaku kepala sekolah MAN Kisaran yang 

telah memberikan izin selama penulis melakukan penelitian. 

10. Bapak dan Ibu Guru bidang studi Ekonomi dan Akuntansi di MAN 

Kisaran yang telah membantu dan memberikan arahan selama penulis 

melakukan penelitian. 

11. Seluruh siswa-siswi kelas XIIPS MAN Kisaran yang telah bersedia 

menjadi responden dalam penelitian ini. 

12. Teristimewa buat orang tua tercinta Ayahanda(Alm) T. Adnan Basyah. 

Dan Ibunda Kasiahyang selalu setia memberikan doa, perhatian, serta 

dukungan dalam bentuk materil maupun non materil. Terimakasih atas 

segala usaha dan kerja keras selama ini yang selalu mendidik dan 

membesarkan saya dengan penuh cinta kasih dan kesabaran sehingga 
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saya dapat menjadi seperti sekarang ini, dan semoga menjadi orang 

yang lebih berguna bagi agama, negara, dan khalayak banyak. Kalian 

adalah orang tua terhebat dan pahlawan sejati dalam hidup saya. 

13. Buat keluarga besarku, abang saya Junaidi (Bang Edy), abang saya 

Jamalludin (Bang Othen), abang saya Abdulrahman(Bang Adek) 

terimakasih atas doanya dan juga sudah menjadi penyemangat serta 

memberikan inspirasi dan nasehat-nasehatnya begitupun juga 

bantuannya dalam bentuk materil dan non materil.  

14. Buat sahabat-sahabat saya, Lokot M Yusuf, S.Pd, M. Syahputra Abadi 

Siregar, M. Fauzi Murgani Ritonga, Afis Saputra, Gita Anggara, 

Ahmad Nur Fadhil, Shelly Hasibuan, Shella Hasibuan, Rizki Santi 

Ramadhani, dan seluruh teman kost 138, terima kasih telah menjadi 

sahabat terbaik dan menjadi teman seperjuangan yang selalu 

membantu, memotivasi satu sama lain dalam melalui hari-hari 

perkuliahan penulis selama ini. Canda dan tawa kalian takkan 

terlupakan.  

15. Untuk seluruh teman-teman A Ekstensi stambuk 2012 yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu. Terimakasih atas penjelasan-penjelasan materi 

kuliah yang kurang saya pahami, perdebatan-perdebatan sengit yang 

konstruktif di forum diskusi, kalian yang terbaik, kalian tak terlupakan.  

16. Untuk teman-teman PPLT MAN Kisaran, terimakasih atas pengalaman 

yang begitu berharga, atas bantuan-bantuannya. Kalian sudah seperti 

keluarga saya sendiri. 



iv 
 

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya 

kepada seluruh pihak yang membantu dan mendukung dalam proses penyelesaian 

skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Kiranya skripsi ini 

bermanfaat bagi seluruh pihak sebagai bahan perbandingan lebih lanjut guna 

perkembangan ilmu pengetahuan. 
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