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KATA PENGANTAR 

 

 

 Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan 

Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat beriring salam juga disampaikan 

kepada junjungan umat muslim, Muhammad SAW. Atas rahmat dan hidayah-Nya, 

skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan waktunya. Skripsi yang 

berjudul “Penerapan Pembelajaran Berbasis Proyek (PBP) dalam Upaya 

Meningkatkan Tingkat Pemahaman dan Hasil belajar siswa Membuat Halaman Web 

Dinamis Tingkat Lanjut di Kelas XI TKJ-2 SMK Negeri 1 Percut Sei tuan”, disusun 

untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, 

Universitas Negeri Medan. 

 Dalam kesempatan ini penulis ingin memberikan ungkapan rasa syukur dan 

terima kasih kepada keluarga tercinta. Mamak tercinta Mardiana, terima kasih atas 

kasih sayang dan pengorbananmu selama ini. Motivasi terbesar dalam hidupku adalah 

semangatmu. Untuk ayah terhebat, Abdul Azis Arsyad. Terima kasih telah memberikan 

kepercayaan untuk anakmu. Dan kepada saudari-saudariku, Syafitri Azmi, S.Pd.,     

Elly Azmi, Amd., dan Badrul Aini, S.Pd., terima kasih atas dukungan dan kepercayaan 

kalian semua. Semoga Allah selalu memberikan jalan terbaik untuk kita. 

 Pada saat penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bimbingan dan 

bantuan moril. Oleh karena itu, dengan ketulusan dan kerendahan hati penulis ingin 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat : 

1. Prof. Dr. Abdul Hamid K, M.Pd., selaku Dekan FT UNIMED. 

2. Drs. Sempurna Perangin-angin, M.Pd., selaku Pembantu Dekan I FT UNIMED 

3. Drs. H. Manullang, ST, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Teknik elektro 

UNIMED yang sekaligus sebagai Pembimbing Skripsi penulis. 

4. Drs. Hj. Rosneli, M.Pd., selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Teknik Elektro 

UNIMED dan juga selalu memberi motivasi serta bimbingan yang sangat 

berharga. 

5. Drs. H. Manurung, ST., dan Ibu Dra. Purnamawaty Sinuhaji, M.Pd., selaku 

Dosen Penguji yang memberikan masukkan-masukkan yang sangat berguna 

untuk kemajuan penulisan serta ilmu pengetahuan yang kelak akan saya 

terapkan di dunia nyata. 

6. Bapak Kasni, M.Pd selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Percut 1 Sei Tuan 

yang telah memberikan bantuan dalam pengumpulan data. 
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7. Guru dan staf SMK Negeri 1 Percut Sei Tuan yang telah bersedia meluangkan 

waktu dan pikiran dalam membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan 

skripsi ini. 

8. Teman-temanku Jhon (Ext-07), Dian (Ext-07), dan Dani (Reg-08) serta teman-

temanku yang tidak dapat disebutkan satu persatu selalu memberi  motivasi saat 

menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih atas dukungan dan doanya. 

 

Akhir kata, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan 

untuk perbaikan di masa selanjutnya.  Atas segala partisipasi semua pihak, Penulis 

ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga skripsi ini memberikan 

manfaat bagi penulis, peneliti pemula dan dunia pendidikan pada umumnya.  

 

 

 

       Medan,    Juni 2012 

       Penulis, 

 

 

       Fadhillah Azmi 

       NIM. 508431001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


