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KATA PENGANTAR 

Bismillahirohmanirrohim 

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan puji dan syukur 

kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan dan pengetahuan 

sehingga penulis memperoleh kemudahan dalam menyusun dan menyelesaikan 

skripsi ini dengan baik. Skripsi ini berjudul “Pengaruh Kolaborasi Model 

Pembelajaran Problem Based Introduction (PBI) Dengan Numbered Heads 

Together (NHT) Terhadap Hasil Belajar Ekonomi Siswa Kelas XI Madrasah 

Aliyah Negeri Lubuk Pakam T.P 2016/2017” 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata 

sempurna, untuk itu penulis dengan senang hati menerima segala kritik dan saran 

yang bersifat membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan skripsi ini.  

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari hambatan-hambatan 

dan banyak mengalami tantangan serta kesulitan-kesulitan dalam 

menyelesaikannya. Namun penulis berusaha sebaik mungkin untuk dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Selama penyusunan skripsi ini penulis 

juga banyak menerima bantuan moril berupa bimbingan serta pengarahan dari 

berbagai pihak. Atas bantuan tersebut penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan. 

2. Bapak Prof. Indra Maipita, M.Si, Ph.D Selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 
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3. Bapak Dr. Eko Wahyu Nugrahadi, M.Si selaku Pembantu Dekan I 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

4. Bapak Dr. H. Arwansyah, M.Si Selaku Ketua Jurusan Pendidikan 

Ekonomi Universitas Negeri Medan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing 

Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis 

semalam perkuliahan dan juga sekaligus sebagai Dosen Pembanding 

Skripsi yang telah banyak memberikan motivasi, saran dan nasehat 

akademik sehingga penulis lebih termotivasi dalam menyelesaikan 

penulisan skripsi ini.  

5. Bapak Drs. Mayor Sihombing, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Skripsi 

yang telah banyak memberikan nasehat, bimbingan, dan arahan yang 

membangun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 

6. Ibu Dra. Effi Aswita Lubis. M,Pd  selaku Dosen Pembanding Skripsi yang 

telah banyak memberikan masukan dan saran kepada penulis. 

7. Bapak Drs. Johnson, M.Si selaku Dosen Pembanding Skripsi yang telah 

banyak memberikan masukan dan saran kepada penulis. 

8. Seluruh dosen dan staf pegawai administrasi program studi Pendidikan 

Ekonomi yang turut membantu selama masa perkuliahan di Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

9. Bapak Irwansyah, MA Selaku Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 

Lubuk Pakam, Ibu Sri Tilawati S.Pd selaku guru bidang studi Ekonomi, 

dan Bapak/Ibu Staf Pengajar dan administrasi yang telah memnberikan 
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kesempatan kepada Penulis untuk melakukan penelitian di Madrasah 

Aliyah Negeri Lubuk Pakam. 

10. Teristimewa ucapan terima kasihku buat kedua orang tuaku tercinta : 

Ayahanda Mesno SE dan Ibunda Maimunah Simbolon SE, atas 

pengorbanan baik dari segi moril, materi dan uraian Do’a serta Kasih 

Sayang yang tak terhingga sepanjang umur, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan studi ke Perguruan Tinggi Semoga Tuhan Yang Maha Esa 

memberikan berkat dan rahmat yang melimpah serta kesehata untuk kedua 

orang tau penulis. 

11. Teristimewa ucapan terima kasih buat adik-adikku tersayang Muhammad 

Hanif Putra, Mutiah Ibtisama, dan Aida Nurul Afifah yang sudah banyak 

memberikan semangat, motivasi, dukungan dan doa yang tulus kepada 

penulis dalam menyelesaikan Studi di Perguruan Tinggi. 

12. Teristimewa buat seseorang yang spesial Muhammad Egy Syahputra 

Lubis yang selalu mendoakan, menemani, membantu, mendukung, dan 

memberikan banyak perhatian dalam membantu penyelesaian skripsi ini, 

suka duka bersama, keberhasilan dan kegagalan dilalui bersama sepanjang 

perjalanan kita. Terima Kasih atas semuanya. 

13. Buat Sahabat-Sahabat seperjuangan terbaik dan tercinta Windya Ayu 

Sabrina, Putri Amalia Harahap, dan Nona Aziza Salmon yang telah 

memberikan support dan dukungannya setulus hati, setia menemani 

selama 4 tahun bersama, telah susah-senang dalam proses perkuliahan. 
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14. Sahabatku Dwita Ajeng Putrianda dan Putri Khairunnisa Harahap yang 

telah mendoakan dan memberikan senyum dan semangat tetapi terkadang 

saat ngumpul kebanyakan menggosip daripada membahas skripsi.  

15. Buat teman-teman tempat berbagi dan bertukarpikiran selama penulisan 

skripsi ini Riskyana, Agisti Triya Chayani, Maulida Hasanah. 

16. Terima Kasih kepada Irvan Arganata Tarigan yang selalu rajin 

memberikan segala informasi-informasi penting mengenai kampus dan 

mengenai pembuatan skripsi. 

17. Terima kasih kepada kakak Siti Khadijah Siregar yang menemani penulis 

dan memberikan informasi-informasi penting dalam pengerjaan skripsi ini. 

18. Teman-temanku Stambuk 2012 terkhusus Kelas B Ekstensi Pendidikan 

Ekonomi terima kasih atas bantuan dan kebersamaan kita selama ini. 

19. Teman-teman Seperjuanganku PPLT UNIMED di SMP Negeri 1 

Beringin, (Dedi, Shella, Tiwi, Eka, Apriando, Sry, Sarah, Kiki, Jurgan, 
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20. Buat adik-adik ku siswa/I kelas XI IIS-1 dan XI IIS-2 Madrasah Aliyah 

Negeri Lubuk Pakam yang telah ikut berpatisipasi sebagai objek sehingga 

penelitian ini dapat terlaksana 

21. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini 

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Tiada yang dapat penulis berikan untuk mengucapkan rasa terima kasih 

penulis, selain doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan balasan yang 
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lebih baik. Penulis  menyadari Skripsi ini masih banyak kekurangan didalamnya. 

Oleh karena itu, penulis menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun 

demi perbaikan skripsi ini. Atas kebaikan dan dukungan yang diberikan kepada 

penulis maka akhir kata penulis mengucapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi 

kita semua dan terima kasih. 
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