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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas

segala kasih dan karunia yang telah diberikan sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini dengan judul : “ Penerapan kolaborasi model

pembelajaran tipe Students  Teams Achievement  (STAD) dikolaborasikan

dengan model pembelajaran tipe Numbered Head Together (NHT) untuk

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar akuntansi siswa kelas XI IS I SMA

Negeri 1 Pematangsiantar.

Penulisan skripsi ini bermaksud untuk memenuhi sebahagian persyaratan

untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan bagi mahasiswa program SI pada

Program Studi Pendidikan Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Universitas Negeri

Medan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari tidak terlepas dari

hambatan dan kesulitan dalam menyelesaikannya. Namum berkat rahmatNya dan

bantuan semua pihak serta usaha yang maksimal sesuai dengan kemampuan

penulis, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Atas bantuan tersebut, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada:

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

2. Bapak Drs. Kustoro Budiarta, M.E selaku Dekan FE UNIMED

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

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

UNIMED

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

Akuntansi  UNIMED

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

memberikan waktu, bimbingan,  arahan dan masukan kepada penulis

dalam penyempurnaan skripsi ini.

7. Bapak Drs. Mangku Purba selaku dosen pembimbing akademik penulis

yang telah banyak memberikan nasehat dan bimbingan selama

perkuliahan.

8. Bapak dan Ibu dosen program studi akuntansi yang telah banyak

memberikan bimbingan dan pengetahuan selama mengikuti perkuliahan

serta para staf pegawai di Fakultas Ekonomi.

9. Bapak kepala sekolah Drs. R. Lumban Gaol yang telah memberikan

sambutan dan dukungan kepada penulis selama mengadakan penelitian di

SMA N 1 Pematangsiantar.

10. Ibu M. Lumbanraja S.Pd sebagai guru bidang studi akuntansi kelas XI IS 1

yang telah memberikan bantuan dan tempat bagi penulis untuk

mengadakan penelitian ini.

11. Teristimewa buat kedua orang tuaku, Bapak M.Sirait dan Ibu R br Sinaga

yang telah memberikan kasih sayang tampa henti bagi penulis,

menguatkan penulis dalam setiap doa, mengupayakan segala dana dalam
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perjalanan studi penulis, kalian adalah motivator ku untuk terus melangkah

mimpi-mimpi akan masa depan ku.

12. Kakak dan adik ku Happy Dewi Sirait, Persiani Esterlin Sirait, Lidia

Charly Sirait, Misron Sirait dan terkhusus buat abangku Donni Irawan

S.Pd yang sangat banyak membimbing penulis dalam studi, serta sebagai

motivator buat penulis. Terimakasih buat kasih sayang, dukungan

semangat dan doa-doa yang tulus yang kalian berikan kepada penulis.

13. Seluruh keluarga yang telah mendukung dan memdoakan penulis selama

masa perkuliahan ini dan sampai penyelesaian skripsi ini.

14. Untuk sahabat-sahabatku terkasih: The Joy Grils, Ester Veiny Simbolon,

Lestari Tamba, Katarina Poppy Sitanggang, Monita Sinambela, Sinar

Masriany Sitanggang, dan Silsa br Peranginangin, Nurhayati Panjaitan

terimahkasih buat kebersamaan kita selama ini, persahabatan yang indah

yang kutemukan mulai dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan ,

menjadikan hari-hariku berarti selama berjuang di bangku studi, aku

mengasihi kalian.

15. Buat hasianku B” Imral Manihuruk yang banyak memberikan bantuan,

motivasi, semangat buat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

16. Buat teman-teman PPL-T 2011 SMK 1 HKBP Pematangsiantar

(K”Delima Simamora, K”Hotnida Girsang, K”Risanti Hutajulu,

K”Afriany Sitanggang, B”Zexoy Turnip, Ito Narko Bemala Sagala,

B”Sardo Silaban, B” Gomgom Gio Gultom, B”Ester Simarmata, B”

Johannes Sidabutar, B” Jonatan Sipahutar) Terimakasih untuk semua



vii

kebersamaan kita dan kenangan yang indah yang tak kan terhapus oleh

waktu.

17. Teman-teman satu kost ku 123 B’Ferdinan Sibagariang, B’Darson

Hutabarat, Siska manurung dan terkhusus adik ku Mery Butar-butar yang

telah memberikan dukungan serta doanya kepada penulis.

18. Buat seluruh teman-teman PENDEKAR, terimakasih buat kekompakan

kita dan dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan studi dan

skripsi ini.

19. Buat seluruh teman-teman Pendidikan Ekonomi, terkhusus Prodi

Akuntansi, terimakasih buat kerjasamanya dan kebersamaan kita selama

ini.

Akhirnya penulis menggharapkan dengan selesainya skripsi ini dapat

memberikan mamfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. Penulis

juga menyadari skripsi ini masih kurang sempurna, oleh karena itu penulis

menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun dan dapat dijadikan

pelajaran bagi yang membacanya.

Atas segala bantuan dan kebersamaan yang terjalin selama ini penulis

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan yang membalas

kebaikan dan memberikan kasih dan karunia-Nya kepada kita semua.

Medan, Agustus 2012
Penulis,

Sri Utami Sirait
NIM. 708114268




