
i 
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT atas berkah dan 

rahmat-Nya menuntun penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini yang 

berjudul “Pengaruh Model Generative Learning Terhadap Hasil Belajar 

Akuntansi  Siswa Kelas XII IPS SMA Negeri 12 Medan Tahun Pembelajaran 

2017/2018”. Penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Pendidikan Ekonomi Program 

Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menghadapi dan hambatan, 

oleh karena usaha yang maksimal sesuai dengan kemampuan penulis miliki dari 

Allah SWT serta dari berbagai pihak penulis akhirnya dapat menyelesaikan 

skripsi ini. 

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sudah membantu penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini, khususnya kepada : 

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

Medan. 

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

Universitas Negeri Medan. 

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

Universitas Negeri Medan, sekaligus Dosen penguji 1 saya. 



ii 
 

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

Akuntansi Universitas Negeri Medan, sekaligus Dosen Penguji 3 saya. 

5. Bapak Andri Zainal, SE.,M.Si.,Ph.D.,Ak.,CA selaku Dosen Pembimbing 

Skripsi yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan dan masukan 

kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. 

6. Bapak Drs. Marusul Hasibuan, M.pd selaku Dosen Penguji 2 saya.  

7. Seluruh Dosen-dosen Pendidikan Akuntansi dan staf pegawai Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

8. Bapak/Ibu Kepala Sekolah SMA Swasta Budisatrya Medan, seluruh guru dan 

staf pegawai SMA Negeri 12 Medan yang telah memberikan bantuan dan 

tempat bagi penulis untuk mengadakan penelitian.  

9. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada yang teristimewa kedua orangtua penulis Ayahanda H. Rahmanto dan 

Ibunda Hj. Sumarni, yang dengan penuh kasih sayang mengajari dan 

membiayai serta memberikan dukungan berupa moril dan materi tanpa 

mengenal lelah dan tanpa mengharapkan jasa, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

10. Abang saya Ryan Pramutyo Wibowo, ST, kakak saya Intan Surya Dewi, Spd  

dan adik saya Bagus Putra Prasetyo yang selalu memberikan dukungan, 

semangat dan motivasi dalam menyelesaikan studi dan menyelesaikan skripsi 

ini. 

11. Latifuddin Siregar, SST yang selalu membantu, menemani dan memberi 

dukungan  dalam menyelesaikan studi dan skripsi saya. 



iii 
 

12. Buat sahabat-sahabat saya Rina Oktaviani Barus dan Syabrina serta teman-

teman seperjuangan tersayang saya A-Eks’13 dan teman-teman sefakultas 

ekonomi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih buat 

kebersamaannya selama ini. 

Semoga ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis 

menjadi berkah bagi kita semua. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam 

penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis akan 

senang hati menerima segala kritik dan saran yang membangun guna 

memperbaiki kesempurnaan tulisan ini. Penulis berharap skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi peningkatan pengetahuan dan wawasan kita semua. 

 

      Medan,    September 2017 

 

 

      Wanda Tria Mawarni 

      NIM. 7133342002 

 




