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KATA PENGANTAR 

 Segala puji penulis panjatkan atas Kehadirat ALLAH SWT, atas rahmad 

dan hidayahnya penulis diberi kesehatan dan kemampuan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Penerapan Kolaborasi Model 

Pembelajaran Problem Posing dengan Teams Games Tournament (TGT) Untuk 

Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Akuntansi Siswa Kelas XI IS 2 SMA 

Negeri 1 Tanjung Morawa”. Serta tak lupa penulis sampaikan shalawat dan salam 

kepada Nabi Besar Muhammad SAW, para keluarga, dan para sahabat Beliau. 

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat 

untu memperoleh gelar sarjana Pendidikan Ekonomi Program Studi Akuntansi 

Universitas Negeri Medan (UNIMED). Penulis menyadari bahwa masih banyak 

kesalahan pada penulisan skripsin ini, meskipun penulis telah berusaha sekuat 

tenaga dan pikiran dalam menyelaikan dan memperbaiki skripsi ini, namun 

penulis sadar bahwa skripsi masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis 

sangat mengaharapkan adanya kritikan, saran dan masukan demi tercapaiknya 

kesempurnaan skripsi ini. Dan penulis juga berharap agar nantinya penulisan 

skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi pihak yang memerlukannya. 

 Selama awal dari perkuliahan hingga tersusunnya skripsi ini, penulis 

banyak sekali menerima dukungan moril, materil, dan spiritual yang sangat 

berharga bagi penulis. Dan merupakan pengalaman yang tidak terlupakan. Untuk 

itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada : 

1. Bapak Prof. Ibnu Hajar, M.Si, selaku rektor UNIMED. 

2. Bapak Drs. Kustoro Budiarta, ME, selaku Dekan Fakultas Ekonomi. 

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

4. Bapak Drs. Jhonson, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Ekonomi. 

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

Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi. 

6. Bapak Drs. La Hanu, M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah 

meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan serta masukan 

kepada penulis sehingga terselesainya skripsi ini. 
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7. Bapak Drs. Mangku Purba sebagai dosen pembimbing akademik. 

8. Seluruh Dosen Pendidikan Ekonomi, khusunya para dosen pendidikan 

akuntansi beserta seluruh staf pegawai Fakultas Ekonomi. 

9. Bapak Drs. Kasman Butarbutar, M.Pd, selaku Kepala Sekolah SMA N 1 

Tanjung Morawa. 

10. Bapak Drs. Sopyan Hasibuan, S.Pd, selaku PKS dan Guru Bidang Studi 

Akuntansi Kelas XII IS yang telah meluangkan waktunya untuk membantu 

penulis dalam penelitian ini. 

11. Ibu M. Tanjung, S.Pd selaku guru bidang studi akuntansi kelas XI IS yang 

telah membantu penulis dalam penelitian ini. 

12. Teristimewa penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan hormat yang 

setulus-tulusnya kepada Ibunda (Deli Murti) dan Papa (Syafruddin) tercinta, 

yang telah memberi perhatian dukungan yang sebesar-besarnya tanpa henti, 

baik berupa moril, materil, maupun spiritual, berkat doa dan dukungan 

semangat Ibu dan Papa penulis dapat menjadi Sarjana Pendidikan dan 

keberhasilan ini penulis persembahkan kepada Ibu dan Papa tercinta untuk 

doa dan dukungannya. 

13. Abang-abang sayang (Rory, Arief, Fadli, dan Fandi) telah memberikan 

dukungannya kepada penulis berupa moril dan materil serta kak Eva yang 

telah membantu menyusun skripsi ini. 

14. Seseorang yang bernama Heru Wibowo yang telah memberikan perhatian dan 

dukungan semangatnya yang besar sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. 

15. Para sahabat tersayang “Poumpong”  feat “MakLad” (Arsyie, Dita, Gezty, 

Nanda, Sheila, dan Vina ft Stella) dan para teman-teman CyberClass yang 

telah memberi dukungan semangat dan bantuannya dalam hal penyelasian 

skripsi ini serta Siska yang telah terus menerus mendorong untuk 

menyelesaikan skripsi dengan cepat. 

16. Dua keponakan saya, Affan dan Nazla yang telah menjadi penghibur dalam 

penyelesaian skripsi ini. 
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17. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Program Studi Akuntansi khusunya angkatan 

2008 FE UNIMED. 

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, 

semoga Allah AWT membalas kebaikan kalian semua. 
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