
iv

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala

berkat dan rahmat-Nya  sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang

berjudul “Penerapan Kolaborasi Model Pembelajaran Giving Question and

Getting Answer dengan Snowball Throwing Untuk  Meningkatkan  Aktivitas  dan

Hasil  Belajar  Akuntansi  Siswa  Kelas XI AK-1 SMK YAPIM Medan T.A

2011/2012 ”

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk

memperoleh gelar sarjana pendidikan bagi mahasiswa program studi Pendidikan

Akuntansi Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Medan.

Penulis telah berusaha  dengan Segenap tenaga dan pikiran, tetapi karena

kemampuan, pengetahuan serta pengalaman yang terbatas, maka dengan

kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna,

baik isi, susunan maupun tata bahasa. Walaupun demikian, harapan penulis agar

skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membacanya.

oleh sebab itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun  dari

semua pihak dalam kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari tidak terlepas dari berbagai

kesulitan-kesulitan dalam menyelesaikannya. Namun berkat Anugrah Tuhan

Yesus Kristus dan semua pihak serta dengan usaha yang maksimal sesuai

kemampuan penulis, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Atas

bantuan tersebut penulis mengucapkan terimakasih kepada:



v

1. Bapak Prof.Dr. Ibnu Hajar M.Si selaku Rektor UNIMED

2. Bapak Drs. Kustoro Budiarta M.E selaku dekan Fakultas Ekonomi

UNIMED

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

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

Pendidikan Akuntansi .

5. Bapak Drs. Daulat Simanihuruk MS.Coop, selaku dosen pembingbing

skripsi saya yang  banyak memberikan bimbingan dan saran-saran  kepada

penulis sejak awal penulisan skripsi sampai dengan selesainya skripsi ini.

Semoga Tuhan membalas semua kebaikan bapak dan selalu diberikan

nikmat rezeki dan kesehatan.

6. Bapak Dr. Arwansyah, M.Si selaku dosen Pembingbing akademik saya

yang telah banyak memberikan bimbingan dan saran-saran selama

perkuliahan.

7. Bapak dan ibu dosen Jurusan Pendidikan Akuntansi  FE UNIMED, atas

bimbingannya dan ilmu-ilmunya semoga semakin sukses dalam menjalani

aktifitasnya.

8. Bapak Mangisi Tua, SSn selaku Kepala Sekolah SMK YAPIM Medan

dan jajarannya serta semua guru-guru  yang tidak dapat saya sebutkan satu

persatu terimakasih banyak atas bantuannya dalam pelaksanaa skripsi saya

ini.

9. Ibu Santianur Sinaga S.Pd selaku guru bidang studi akuntansi kelas XI

Ak-1 yang telah memberikan bimbingan dan membantu saya dalam



vi

penelitian. Dan juga siswa/i kelas XI Ak-1 terima kasih atas patisipasinya

selama penelitian dan buat kerjasama serta kekompakannya semoga

semakin rajin belajar akuntansi dan tiada kata lain yang saya ucapkan

kecuali i love full.

10. Ayah tersayang  B. Lumbanraja dan ibunda tercinta D. Sianturi yang telah

memberikan dorongan, dukungan, doa serta materi selama perkuliahan dan

penulisan skripsi ini . I Love U Father and Mother

11. Yang tersayang kakakku yaitu K” Cinwati (Cinnong) terima kasih atas

motivasi, nasehatnya, semangat serta doa-doanya.

12. Kepada adek ku tercinta dan termanis Ida Romasi Simatupang yang telah

setia memberikan dukungan, motivasi, petunjuk-petunjuk serta

menguatkan penulis akan banyak hal (You and Me Together Forever).

13. Semua keluarga yang pernah memberikan bantuan materi  doa serta

ilmunya kepada penulis. (Khususnya uda ku L. Lumbanraja)

14. Sahabat-sahabatku yang setia  stambuk 2008 Jurusan pendidikan

Akuntansi kelas A reguler “Pendekar” (Khususnya Renti, Aimelda,

Pandi, Fedro,Susi, Septa, Meli, Dewi , Putri, Dedi, Maira, Johannes,

Monika, Ester, Silsa dan semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu

per satu) yang telah memberikan  dukungan dalam penulisan skripsi ini

dan atas kekompakan serta kerjasamanya.

15. Sahabat-sahabatku  yang senantiasa  memberikan dorongan dan motivasi

yaitu Christina Situmorang, Sri Utami Sirait dan semuanya yang tidak

dapat saya sebutkan satu per satu.

16. Teman PPL ku di SMK Bisnis Manajemen SMK Pembangunan Galang.



vii

17. Teman-temanku  yang tergabung dalam Grup Harnap (Dokma, Fedro,

Sintong, Renti, Meli, Pendi ,Susi) semoga semakin Eksis selalu.

Atas segala bantuan dan jasa mereka penulis tidak dapat membalasnya

selain doa  semoga Tuhan memberikan Anugrah-Nya kepada kita semua.

Akhirnya, penulis berharap kiranya skripsi yang sederhana ini berguna

dan bermanfaat bagi penulis maupun pembaca dalam usaha peningkatan mutu

pendidikan di masa yang akan datang. Amin

Medan, Juli 2012
Penulis

Dermanto Lumbanraja
NIM. 708 114 094




