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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena 

atas segala berkat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

yang berjudul “Upaya Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar Akuntansi 

Siswa Dengan Menggunakan Kolaborasi Model Pembelajaran SAVI Dan 

Metode Drill Melalui Pemanfaatan Lembar Kerja Siswa di Kelas XI IPS 

SMA Negeri 7 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 masih sangat 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 hasil studi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak 

yang membacanya. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. 

Dalam penulisan ini, penulis menyadari tidak terlepas dari berbagai 

kesulitan-kesulitan dalam menyelesaikannya. Namun berkat dari Tuhan Yang 

Maha Esa dan bantuan dari semua pihak serta dengan usaha yang maksimal sesuai 

kemampuan penulis, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Atas 
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bantuan tersebut, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis 

mengucapkan terima kasih kepada: 

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

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

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

UNIMED. 

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

Pendidikan Akuntansi, sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah 

banyak memberikan bimbingan selama perkuliahan. 

5. Bapak Drs. La Ane, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah 

banyak memberikan bimbingan, bantuan, dorongan, saran dan kritiknya dalam 

menyusun skripsi ini. 

6. Seluruh dosen dan staf pegawai administrasi Program Studi Akuntansi FE 

UNIMED, atas bimbingannya kepada penulis selama masa perkuliahan dan 

penulisan skripsi ini. 

7. Bapak Drs. Muhammad Daud, MM selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 7 

Medan yang telah mengijinkan untuk melakukan penelitian di sekolah 

tersebut. 

8. Ibu Restauli Simarmata selaku guru bidang studi akuntansi di kelas XI IS-1 

beserta staf pengajar dan administrasi SMA Negeri 7 Medan. Segenap siswa 

kelas XI IS-1 SMA Negeri7 Medan atas kerjasama yang diberikan selama 

penulis melaksanakan penelitian. 
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9. Teristimewa ucapan terima kasihku kepada ibu tercinta L. Aritonang yang 

telah mendoakan dengan sepenuh hati dan selalu memberi dukungan selama 

proses dalam menyelesaikan studiku sampai ke perguruan tinggi. 

10. Adikku tersayang Gantino Tinambunan terimakasih atas dukungan dan 

bantuannya secara langsung atau tidak langsung. Terkhusus buat Alm. 

Oppung S. Matondang yang selalu mendoakanku sebelum dipanggil Tuhan. 

Buat Tulang, Tante, sepupuku Tesalonika Aritonang dan seluruh keluarga 

yang selalu memberi doa dan dukungan. 

11. Teristimewa ucapan terima kasih buat abang, kakak, dan adikku di NH-

Saroha, terima kasih atas dukungan dan doa kalian selama ini. 

12. Teman-teman tersayang di kelas B. Reguler Prodi. Pendidikan Akuntansi 

Stambuk 2008, Kyky, Ayu, Mayang, Lola dan teman lainnya tanpa terkecuali, 

terima kasih atas dukungan, keakraban dan solidaritas selama ini semoga apa 

yang kita semua cita-citakan dapat terwujud. Amin 

13. Teman-teman PPLT Unimed di YP. Dharma Karya Beringin, teristimewa 

sobatku Tuty Alawiyah Lubis terimakasih buat kebersamaan yang terbentuk 

mulai dari PPL dan semoga terus bertahan. 

14. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan, terima kasih atas segala 

bantuan, doa dan dukungannya selama penulisan skripsi ini 

Atas segala bantuan dan jasa mereka penulis tidak dapat membalasnya 

selain doa semoga Tuhan melimpahi kasih dan berkatNya dalam hidup mereka 

dan keluarga. 
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Akhirnya, penulis berharap kiranya skripsi yang sederhana ini dapat 

berguna dan bermanfaat bagi penulis maupun pembaca dalam usaha peningkatan 

mutu pendidikan di masa yang akan datang. Amin. 
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