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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala 

kebaikan, penyertaan, kasih dan karuniannya yang memberikan kekuatan, 

kesehatan, kesempatan, dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini tepat pada waktunya. 

Skripsi ini berjudul berjudul :” Penerapan Model Discovery Learning 

berbasis Lesson Study Untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Akuntansi 

Siswa Kelas XII IPS SMA Istiqlal Delitua Tahun Pembelajaran 2017/2018”. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh 

gelar sarjana pendidikan di program studi pendidikan akuntansi, jurusan 

pendidikan ekonomi, fakultas universitas negri medan. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh 

karena itu penulis sangat mengharapkan masukan dari berbagai pihak berupa 

kritikan maupun saran yang sifatnya membangun demi penyempurnaan skripsi 

ini. 

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang 

sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sudah membantu penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini, khusus nya kepada : 

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

Medan. 

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

Universitas Negeri Medan. 
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3. Bapak Dr. H. Arwansyah, M.Si, selaku ketua jurusan Pendidikan Ekonomi 

Universitas Negeri Medan, sekaligus dosen pembimbing skripsi saya yang 

telah banyak memberi bimbingan dan saran-saran kepada penulis dalam 

penyelesaian skripsi ini. Semoga Tuhan membalas semua kebaikan bapak. 

4. Ibu Dra. Effi Eswita Lubis, M.Pd, M.Si selaku Ketua Program Studi 

Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Medan. 

5. Bapak Dr. Muhammad Yusuf,M.Si, selaku dosen penguji saya. 

6. Bapak Andri Zainal, SE, M.Si, Ph.D, AK, CA, selaku dosen penguji saya. 

7. Bapak dan Ibu dosen serta staf pegawai Program Pendidikan Akuntansi 

Universitas Negeri Medan. 

8. Bapak Kepala Sekolah SMA Istiqlal Delitua, selurug guru dan staf pegawai 

yang telah memberikan izin penelitian si sekolah. 

9. Siswa-siswi kelas XII ips yang telah banyak membantu terlaksananya 

penelitian yang dilakukan penulis. 

10. Secara khusus penulis mengucapkan trimakasih yang sebesar-besar nya 

kepada yang teristimewa kedua orang tua tercinta Ayah handa Nomin Bukit 

dan Ibunda Mina Irawati Br Nasution, yang dengan penuh kasih saying 

mengajari, memberi nasihat, yang selalu berjuang tanpa mengenal lelah walau 

sudah menua, serta memberikan dukungan tanpa mengharapkan jasa, sehingga 

penulis sampai kejenjang pendidikan ini. Kiranya tuhan selalu memberkati. 

11. Keluarga tersayang abang supriyanto bukit dan adik tercinta ira nova bukit 

yang selalu memberikan dukungan, semangat dan motivasi dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 
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12. Kepada dr. Rifcha Simatupang sahabat aku, kembaran aku, teman jahat aku 

yang selalu membantu segala hal dalam menyelesaikan skripsi ini. 

13. Terimakasih kepada Pangeran Abed Nego Sipayung sekaligus Pacar saya 

terkasih dalam nama Tuhan yang sudah berperan aktif memberikan perhatian, 

waktu, tenaga, makan, dan menemani dalam suka dan duka mencari wifi 

untuk menyelesaian skripsi ini. 

14. Seluruh teman A Extensi Pendidikan Akuntansi 2013 atas kebersamaan dan 

perjuangan bersama yang telah kita lewati. 

Terimakasih kepada semua pihak yang membantu baik secara langsung 

maupun tidak langsung, yang tidak tercantum dalam ucapan ini. Semoga 

Tuhan memberkati dan melimpahkan kasih sukacita dan karunianya kepada 

kita semua, terlebih kepada pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi 

ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita 

semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan. 
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