
i 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 

segala rahmat dan karunianya yang senatiasa dilimpahkan kepada penulis, 

sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat bagi 

penulis memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Medan. Skripsi ini berjudul “Penerapan Kolaborasi Model 

Pembelajaran CORE Dengan Team Quiz Untuk Meningkatkan Aktivitas Dan 

Hasil Belajar Akuntansi Siswa Kelas XI IPS 1 SMA RK Serdang Murni 

Lubuk Pakam Tahun Pembelajaran  2013/2014”. 

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menyadari tidak terlepas dari 

berbagai kesulitan-kesulitan dalam menyelesaikanya. Namun berkat rahmat 

bantuan bantuan Yang Maha Kuasa dan dari semua pihak serta usaha yang 

maksimal sesuai kemampuan penulis, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan 

dengan baik. Atas bantuan yang telah diberikan, pada kesempatan ini penulis 

ingin 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 

Universitas Negeri Medan. 

3. Bapak Drs. Thamrin, M.Si, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 

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

Universitas Negeri Medan. 



ii 

 

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

Pendidikan Akuntansi FE UNIMED. 

6. Bapak Jufri Darma, SE, M.Si, selaku dosen pembimbing akademik saya yang 

telah memberikan banyak bimbingan dan saran-saran kepada penulis selama 

perkuliahan. 

7. Bapak Drs. Daulat Simanihuruk, M.Scoop selaku dosen pembimbing skripsi 

penulis yang selalu bersedia memberikan bimbingan dan arahan dalam tata 

cara penulisan skripsi yang baik dan benar, sehingga terselesaikannya 

penulisan skripsi ini. 

8. Seluruh dosen dan staf pegawai di jurusan Pendidikan Ekonomi UNIMED. 

9. Bapak Drs. Masner selaku kepala sekolah dan Ibu Tiodor Turnip, S.Pd selaku 

guru bidang studi akuntansi beserta seluruh staf pegawai dan para siswa SMA 

RK Serdang Murni Lubuk Pakam yang telah membantu menyelesaikan 

penelitian ini khususnya kelas XI IPS 1. 

10. Teristimewa penulis mengucapkan terima kasih kepada ibunda tercinta (P. 

Simarmata, AMK) dan Ayahanda tersayang (Drs. P.X. Nainggolan, M.Pd) 

yang senantiasa memberikan kasih sayang serta dukungannya, baik moril 

maupun materi serta doa-doanya. Buat abangku (Chan Nainggolan) dan Adik-

adik-adikku (Sry dan Yohanes Nainggolan) yang selalu memberi dukungan 

dan semangat kepada penulis demi menyelesaikan skripsi ini. 

11. Buat Tulangku (Drs. M.M. Simarmata, M.Pd), Om dan Tanteku (Daru dan 

Rosalina Simarmata), serta kakakku (Betaria Simarmata),  terima kasih telah 

memberikan semangat dan dukungan kepada penulis selama ini. 



iii 

 

12. Sahabat-sahabatku, Debby Monika, CERYA S (Cristy, Christian, Erni, Riyadi, 

Ria, Anju, Alex, Andriano, Sefta, dan Sharon), Winda, Nova Sari, Melin dan 

Penni Uli yang selalu memberikan motivasi. Semoga kebersamaaan yang 

selama ini terjalin akan selalu terpelihara. Salam sukses bagi kita semua. 

13. Tidak lupa juga kepada semua pihak yang mungkin tidak dapat disebutkan 

satu persatu dalam tulisan singkat ini, yang mana telah memberikan dukungan 

moril sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

Atas bantuan dan jasa mereka penulis ucapkan terima kasih kepada semua 

pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, semoga Tuhan 

Yang Maha Esa memberi Rahmat dan Karunia-Nya. Penulis juga menyadari 

bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan ataupun 

kelemahan, karena penulis juga masih dalam tahap belajar dan untuk itu apabila 

ada kritik dan saran yang membangun dari para pembaca, penulis akan 

menerimanya dengan senang hati demi peningkatan mutu dan kualitas penulisan 

skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 

 

Medan,     Juli 2014 

Penulis 

 

 

 

 

Yohanna Thresia N 

NIM. 7103142080 
 


