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KATA PENGANTAR 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala berkat 

dan petunjuknya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini 

ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana 

Pendidikan Ekonomi, Progran Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. Skripsi ini berjudul “Pengaruh Strategi 

Pembelajaran Aktif Tipe Team Quiz dengan Pemberian Handout terhadap 

Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas X MAN Tanjung 

Morawa T.P 2013/2014.” 

 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan, oleh sebab itu melalui kesempatan ini penulis sangat 

mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi 

kesempurnaan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak 

menemukan hambatan, namun karena dukungan dari berbagai pihak dan keluarga 

akhirnya penulis dapat menyelesaikannya dengan baik. 

Dengan penuh ikhlas dan kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis 

menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

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

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

Negeri Medan. 

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

sekaligus dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing skripsi 

penulis, yang senantiasa bermurah hati dalam memberikan waktu, bimbingan, 

dan arahan serta masukan kepada penulis agar melakukan perbaikan terhadap 

isi skripsi ini sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. 

4. Bapak Drs. Johnson, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Ekonomi 
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5. Bapak Drs. Tauda Silalahi, M.Pd, Dr. Indra Maipita, S.PD, M.Si, P.hD, dan 

Drs. Johnson, M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan-

masukan yang berharga bagi  penulis demi penyempurnaan isi  skripsi ini. 

6. Seluruh Dosen Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Medan, yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis selama 

menjadi mahasiswa. 

7. Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan atas bantuannya 

dalam urusan administrasi penulis. 

8. Ibu Dra. Linda Dina Savitri, M.A, selaku kepala sekolah MAN Tanjung 

Morawa yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan 

penelitian di sekolah yang beliau pimpin. 

9. Bapak Ramadani S.E, selaku guru mata pelajaran ekonomi di MAN Tanjung 

Morawa yang telah membimbing penulis selama melakukan penelitian di 

MAN Tanjung Morawa. 

10. Teristimewa kepada Orang Tua yang sangat penulis kasihi dan hormati, Bapak 

Zainuddin dan Ibu Gusmanisar yang telah membesarkan, mendidik, 

mendoakan, memberikan dukungan baik secara moral maupun materil, serta 

memperhatikan penulis selama ini.  

11. Abang Darwin, Kakak Yanti, Kakak Mardiah dan Adikku Alwi. Terima kasih 

untuk kebersamaan kita selama ini, ingin rasanya penulis kembali ke masa 

kecil dulu. 

12. Abang Angga yang senantiasa menemani penulis saat suka maupun duka. 

Terima kasih untuk motivasi dan dukungannya sejak awal kuliah hingga  

penulis menyelesaikan skripsi ini. 

13. Sahabat seperjuangan NEXT FIVE: Lisa Mardina, Ika Budi Purnama Saragih, 

Suprianto, Irfansyah Tanjung dan Atika Dwiyufani. Terima kasih untuk do’a 
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serta motivasi kalian, kebersamaan dan kenangan kita beberapa tahun ini 

sangat indah. Kalian adalah sahabat terbaik dan terindah. 

14. Teman Seperjuangan saat mengahadapi detik-detik sidang meja hijau, Yofi 

Arista, Siti Hardiyati, Ade Indah, Adelina, dan Rohimah. Kalian semua adalah 

kartini - kartini masa kini, perjuangan kalian luar biasa. 

15. Seluruh teman-teman di jurusan pendidikan ekonomi khususnya kelas          

A-Reguler Prodi Pendidikan Ekonomi 2010 yang telah memacu semangat 

penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Kalian semua teman-teman 

yang hebat. Semoga kita bertemu lagi di puncak kesuksesan kelak. 

16. Buat teman-teman PPL-T 2013 SMAN 3 KISARAN: Ami, Nina, Pipit, 

Winda, Hikmah, Fauzi, Novi, Nisa, Fadli, Fadil, Egi, Habibi, Nita, Dewi, Tya, 

Masrianto, Hari, Mas Bayu, Andri, Surianto, Sherli serta guru pamong Dra. 

Lukitaningsih, M.Hum. Terima kasih untuk pengalaman hidup berbagi tulus 

dalam kebersamaan dan kenangan kita yang tak akan terhapus oleh waktu. 

17. Seluruh teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu  

 

Akhirnya penulis mengharapkan dengan selesainya skripsi ini dapat 

memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. Atas segala 

bantuan dan kebersamaan yang terjalin selama ini, penulis mengucapkan 

terimaksih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Swt memberikan rahmat dan 

karunia-Nya kepada kita semua. 

 

Medan, 14 Juli 2014 
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