
KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur bagi Tuhan yang penuh kasih dan anugerah yang senantiasa 

menyertai dan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skiripsi ini yang berjudul 

“Penerapan Kolaborasi Model Pembelajaran Quiz Team dengan Qourse Review Horay Dalam 

Upaya Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Siswa Akuntansi Kelas XI Ak di SMK Parulian 

1 Medan                    Tahun Pembelajaran 2012/2013.” 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini penulis tidak terlepas dari 

hambatan-hambatan dan banyak kesulitan dalam menyelesaikannya, namun dengan usaha dan 

kerja keras yang maksimal dan bantuan semua pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. 

Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi pengetahuan dan 

pengalaman. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun 

dari semua pihak yang berkenan menyumbangkannya. Dengan demikian pada kesempatan ini 

penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si selaku Rektor Universitas Negeri Medan beserta stafnya. 

2. Bapak Drs. Kustoro Budiarta, M.E, selaku Dekan FE  Universitas Negeri Medan beserta 

stafnya. 

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

Medan. 

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

Medan. 

5. Ibu Dra. Effi Aswita Lubis, M.Pd, M.Si selaku Ketua Program Studi Pendidikan Akuntansi. 
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6. Bapak Drs. Teridah Sembiring selaku pembimbing skripsi penulis yang telah banyak 

memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dari awal hingga selesainya penulisan 

skripsi ini. 

7. Bapak Drs. Ahmad Hidayat M.Si, selaku  Dosen Pembimbing Akademik. 

8. Bapak/Ibu Dosen serta staf pegawai Program Studi Pendidikan          Akuntansi, Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

9. Bapak Tumogar Sihombing, S.Pd selaku kepala SMK Parulian 1 Medan dan seluruh staf 

pegawai dan pengajar serta siswa/i SMK Parulian 1 Medan yang telah memberi waktu dan 

kesempatan selama penulis menyelesaikan penelitian. 

10. Ibu Basaria Pasaribu S.Pd selaku guru bidang studi akuntansi kelas XI Ak SMK Parulian 1 

Medan yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian. 

11. Teristimewa untuk orangtua ku tersayang, Ayahanda Danner Parlagutan  Simangunsong dan 

Ibunda Ramawanna br. Siregar yang telah membesarkan, mendidik, dan menjadi motivator 

terbaik bagi penulis serta memberikan segala kebutuhan yang penulis perlukan dalam 

perkuliahan hingga dapat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan. 

12. Buat abang ku Heryanto Hasiholan Simangunsong, S.Pd dan adik ku       Harlen 

Simangunsong terimakasih atas kasih sayang dan doa serta dukungan yang telah diberikan 

dengan tulus kepada penulis selama ini. 

13. Buat teman terdekat ku dalam suka dan duka dalam meraih cita-cita                  : Marlinawati 

Situmorang, Santi Hutabarat, dan  Vina Simanjuntak, dan      Surya WS Simatupang 

terimakasih buat kebersamaan dan dukungan yang telah kalian berikan kepada penulis, kelak 

semua itu akan menjadi kenangan indah yang takkan terlupakan. 

ii 



14.  Buat teman-teman seperjuangan di Program Studi Pendidikan          Akuntansi 08 yang tidak 

bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih  telah memberikan dukungan kepada penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

15. Terimakasih buat Nanda Pratama Putra yang tak bosan-bosannya     mendukung, 

menyemangati, dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Akhirnya segala bantuan, dorongan,  jasa dan kerja sama yang telah diberikan  oleh 

semua pihak kepada penulis, semoga mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis 

harapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. 

 

 

Medan,      Agustus 2012 
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