
KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa  atas 

segala rahmat, kasih serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan judul “Penerapan Kolaborasi Model Pembelajaran Team 

Assisted Individualization dengan Time Token Untuk Meningkatkan Minat 

dan Hasil Belajar Akuntansi Siswa Kelas X Akuntansi  SMK SWAKARYA 

Tanjung Langkat Tahun Pembelajaran 2013/2014”. 

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat  

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 penulis 

berharap 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 skripsi 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 

bantuan tersebut, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis 

mengucapkan banyak 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 UNIMED, sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang 



telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan dan masukan serta waktu 

untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Bapak Dr. Muhammad Nasir, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik. 

6. Seluruh Dosen dan staf pegawai administrasi Program Studi Pendidkan 

Akuntansi FE UNIMED, atas bimbingannya kepada penulis selama masa 

perkuliahan dan penulisan skripsi ini. 

7. Bapak Rela Nasaruddin, S.Ag, S.Pd selaku Kepala SMK SWAKARYA 

Tanjung Langkat yang telah mengizinkan untuk melakukan penelitian 

disekolah tersebut. 

8. Ibu Ingan Malem Br. Sitepu, S.Pd selaku guru bidang studi Akuntansi  di 

kelas X Akuntansi beserta bapak/ibu guru dan staf pegawai atas kerjasama 

yang telah diberikan selama penulis melaksanakan penelitian. Segenap siswa 

kelas X Akuntansi  SMK SWAKARYA Tanjung Langkat atas kerjasama 

yang diberikan selama penulis melaksanakan penelitian. 

9. Teristimewa ucapan terima kasih penulis yang tiada henti - hentinya kepada 

ayahanda Raskita Bangun, S. Pd dan ibunda tercinta Masita Br. Sembiring 

yang telah mendoakan dengan sepenuh hati dan selalu memberikan 

dukungan, semangat, motivasi, dan material selama proses dalam 

menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini. 

10. Kakak serta adikku tersayang Ira Sofyana Br. Bangun, Sry Mawarni Br. 

Bangun, Zulvan Mamana Bangun dan Andy Wijaya Bangun, terima kasih 

banyak atas bantuan dan dukungannya secara langsung maupun tidak 

langsung. 

11. Teman – teman seperjuangan, sahabat – sahabatku, Fani, Ayu, Eky, Yuni dan 

Amir, terima kasih atas kerja sama dan dukungan serta doa kalian selama ini. 

12. Terkhusus kepada kaka tengah M. Sulaiman, S.Pd yang selalu meminjamkan 

laptop dan memberikan semangat, motivasi serta dukungan dalam 

penyelesaian skripsi ini.  

13. Teman-teman diprodi Pendidikan Akuntansi khusunya kelas A Reguler 2010, 

kebersamaan telah membuahkan persahabatan dan menjadi teman berbagi 



dalam penyusunan skripsi ini, semoga apa yang kita cita – citakan dapat 

terwujud. Amin. 

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

bantuan, doa dan dukungan nya selama penulisan skripsi ini. 

 

 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. 

 

   Medan,        Juni  2014 

    Penulis 

 

 

   Devy Marlina Br. Bangun 

    NIM. 7103142016 

 

 

 

 

 

 


