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KATA PENGANTAR 

 Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, 

atas berkat rahmat dan anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan 

skripsi ini dengan baik.  

 Skripsi ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar 

Sarjana Pendidikan Ekonomi Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Medan. Skripsi ini berjudul “ Penerapan 

Kolaborasi Model Pembelajaran Guided Teaching dengan Numbered Heads 

Together Untuk Meningkatkan Minat Dan Hasil Belajar Akuntansi Siswa 

Kelas XI IPS SMA Kemala Bhayangkari I Medan Tahun Pembelajaran 

2012/2013” 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak menemukan hambatan 

maupun kesulitan-kesulitan dalam menyelesaikannya. Namun karena dukungan 

yang sangat berharga berupa petunjuk, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak 

dan keluarga akhirnya penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.   

Dengan penuh keikhlasan 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. Bapak Drs. Kustoro Budiarta, ME selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan.  

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

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

Pendidikan Akuntansi  dan sekaligus menjadi Dosen Pembimbing Skripsi 

penulis yang bermurah hati untuk meluangkan waktu, memberikan arahan dan 

bimbingan serta masukan kepada penulis dan melakukan koreksi terhadap isi 

skripsi ini untuk perbaikan sewaktu penyusunan sehingga skripsi ini dapat 

penulis selesaikan.  

5. Bapak Drs. Saut M Silaban, SE, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Akademik 

yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulis dalam masa 

perkuliahan. 

6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Pegawai Program Studi Pendidikan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan.  

7. Bapak Drs. Hilman Haidir, M.Pd selaku Kepala Sekolah SMA Kemala 

Bhayangkari I Medan, dan Bapak Asron Batubara sebagai Guru bidang studi 

Akuntansi yang telah banyak membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian 

skripsi ini, serta Bapak/Ibu guru dan Staf Pegawai SMA Kemala Bhayangkari 

I Medan, seluruh siswa/siswi kelas XI IPS SMA Kemala Bhayangkari I 

Medan yang telah banyak membantu dan mendukung terlaksananya penelitian 

yang dilakukan oleh penulis. 

8. Teristimewa untuk ibunda tercinta Ermawaty, SE yang telah senantiasa 

mencurahkan kasih sayang, doa, motivasi serta dukungan moril maupun 

materiil yang senantiasa selalu diberikan kepada penulis dengan rasa tulus dan 

ikhlas. Penulis persembahkan skripsi ini sebagai perwujudan rasa 

tanggungjawab dan terima kasih atas cinta dan pengorbanan yang selama ini 
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telah diberikan dalam hidup penulis. Untuk Almarhum Ayahanda penulis 

Ramli, semoga penulis bisa menjadi ayah yang hebat sepertimu, serta untuk 

ayah pengganti penulis Syarifuddin, S.Pd terima kasih atas kasih sayang yang 

diberikan kepada kami serta dukungan moril dan materiil yang telah diberikan 

semoga karya kecil ini dapat membuat ayah bangga.  

9. Untuk kakak dan adik penulis Fani Maharani, S.Pd dan  Ayu Dhita terima 

kasih atas dorongan semangat dan doa-doa nya. 

10. Kepada seluruh keluarga yang telah memberikan motivasi, nasihat, dukungan 

baik moril maupun materiil serta dorongan semangat dan doa penulis ucapkan 

terima kasih. 

11. Untuk someone special Ayu Anzani terima kasih atas kebersamaannya selama 

ini yang sama-sama kita saling memberi semangat, doa, dukungan serta 

menjadi tempat bertukar pikiran bagi penulis sampai skripsi ini dapat 

terselesaikan, semoga kita akan terus bersama. 

12. Teman-teman seperjuangan Angga, Ardi, Sori Sianturi, Alam Bonar dan Putri 

Herviana Daulay terimakasih untuk dukungan, kebersamaan dan kekompakan 

yang terjalin selama ini. Kalian luar biasa. Semoga kita semua meraih impian 

yang diinginkan. Amiin. 

13. Teman-teman Mahasiswa Pendidikan Akuntansi Stambuk 2009 khususnya 

kelas A-Reguler terima kasih untuk semua dukungan dan motivasinya serta 

kebersamaan kita selama masa perkuliahan. 

14. Buat teman-teman PPLT “SMANSATA” 2012 terkhusus yang berada dalam 

satu posko (Yus-tigan, Rahmat-Cunek, Dedi, Ricky, Munawir, Aulia, Dede, 
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Nia, Ade, Nova, Lily, Zura, Sela,  Lilis, Utari) yang telah banyak memberikan 

pengalaman hidup dan pengetahuan umum kepada penulis, terima kasih untuk 

kebersamaan itu. 

15. Buat Abangda (Bung Fauzi, Bung Regent, Bung Surya WS dan Bung 

Johannes) terima kasih telah memberikan dukungan dan dorongan semangat 

serta bersedia menjadi tempat penulis berdiskusi. 

16. Buat teman-teman di Kelompok Mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Akuntansi (KMPSPA) di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan.  

17. Tidak lupa pula kepada seluruh teman-teman yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu persatu yang telah memberikan doa dan dukungan nya. Penulis 

ucapkan terima kasih.  

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. 

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua 

pihak. Semoga ALLAH SWT melimpahkan kasih karunia-Nya kepada semua 

pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini.  

 

      Medan,    Juli  2013 

      Penulis,  
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