
i 
 

KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT, atas anugerah-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini ditulis 

untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada 

Jurusan Pendidikan Ekonomi, Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas 

Ekonomi, Universitas Negeri Medan. Skripsi ini berjudul “Pengaruh Model 

Pembelajaran Brain Based Learning Bermuatan Karakter Terhadap Hasil 

Belajar Akuntansi Siswa Kelas XI Ak SMK Swasta Jambi Medan Tahun 

Pembelajaran 2015/2016”. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan, oleh sebab itu melalui kesempatan ini penulis sangat 

mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi 

kesempurnaan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak 

menemukan hambatan, namun karena dukungan dari berbagai pihak dan keluarga 

akhirnya penulis dapat menyelesaikannya dengan baik. 

Dengan penuh ikhlas dan kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis 

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

Universitas Negeri Medan. 

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

Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Medan. 

5. Bapak Dr. Dede Ruslan, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis 

yang sudah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi arahan 

kepada penulis. 

6. Bapak Drs. La Hanu, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang 

telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan serta 

masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 

7. Bapak/Ibu Dosen serta Staf Pegawai Program Studi Pendidikan Akuntansi 

Universitas Negeri Medan. 

8. Bapak Drs. Albiner Simbolon, selaku Kepala Sekolah dan Ibu Dra. Erika 

Siregar, MM, selaku Waka Kurikulum SMK Swasta Jambi Medan yang telah 

bersedia memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian. 

9. Bapak Eddy Tampubolon, SE, dan Ibu Sondang Marintan Banjarnahor, S.Pd 

sebagai guru pamong penulis serta siswa/siswi SMK Swasta Jambi Medan 

yang telah banyak membantu dan mendukung terlaksananya penelitian yang 

dilakukan oleh penulis. 

10. Dengan segala kerendahan hati dan rasa cintaku, teristimewa ucapan terima 

kasihku kepada kedua orang tuaku serta keluarga besarku yaitu Ayahanda 

Sulaiman Hasibuan dan Ibunda Almh. Idah Pulungan serta Abang 

Muhammad Daud Hasibuan, Kakak Almh. Samroh Hasibuan, Bakiah 
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Hasibuan dan Maimunah Hasibuan, dan Adik tercinta Rodiah Hasibuan, 

Lukmanul Hakim Hasibuan, Alm. Sukbah Hasibuan, Toibah Hasibuan, Abul 

Haris Hasibuan, dan Almh. Nur Sabtu Hasibuan yang selalu memberikan 

dorongan semangat, moral dan materil, kasih sayang serta motivasi dan doa 

yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sampai ke 

perguruan tinggi. Semoga kebersamaan kami berkekalan hingga akhir. 

11. Terima kasih buat Special one saya Muhammad Dahnil yang selalu 

menemani baik dalam suka maupun duka selama menjadi anak perantauan di 

Medan serta selalu memberikan motivasi, semangat, dukungan, kasih sayang, 

perhatian dan doa yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan baik. 

12. Sahabat di kampung yang sudah kuanggap saudaraku (Santi, Fitri, Maah, 

Ijah, Mia, Mawaddah, Rani, Niah, Miftah, Dina dan Ira) yang telah 

memberikan semangat, dukungan dan doa kepada penulis. 

13. Sahabatku yang sudah kuanggap saudaraku (Yuliana, Juliani Lubis, dan Beffy 

Sylvana Pasaribu) yang telah memberikan dukungannya dengan setulus hati 

serta doa kepada penulis. 

14. Sahabatku yang sudah kuanggap saudaraku (Lena, Maya, Tika, Nila, Ayu, 

Icha, Endang, Purida, nisah dan Ertina) yang selalu memberikan motivasi, 

semangat, dukungan serta doa kepada penulis, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
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15. Kakak dan Adik Kos ku yang sudah kuanggap saudaraku (Kak Lena dan Kak 

Sari serta Adik Erni dan Adik Fitri) yang telah memberikan dukungan dan 

doa dengan setulus hati kepada penulis. 

16. Teman-teman seperjuangan PPLT Unimed di SMA 1 Perbaungan yang tidak 

dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan dukungan 

kepada penulis. 

17. Teman-temanku di UNIMED khususnya Fakultas Ekonomi Program Studi 

Pendidikan Akuntansi dari kelas A-Reguler yang telah memberikan dukungan 

dan semangat kepada penulis. 

18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi para 

pembaca dan menjadi bahan masukan bagi dunia pendidikan dan penulis 

berterima kasih buat semua dukungannya baik doa, daya dan dana. Semoga 

ALLAH SWT memberkati dan melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua.  

 

Medan,          November 2015 
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