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KATA PENGANTAR  
 

 
Puji syukur Allah SWT,karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat 

menyeselesaikan serangkain peneliti dan menuliskan laporan hasil pelaksanaanya 

dalam bentuk skripsi yang berjudul”Hubungan Antara Media Gambar Dengan Hasil 

Belajar Pengetahuan Pengolahan Makananan Indonesia Pada Siswa Kelas 1 SMK 

Negri 10 Medan” 

Penulis menyadari,sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari 

sempurna,baik isi maupun tutur bahasanya.Oleh sebab itu,melalui sempatan ini 

penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan 

skipsi ini.Dalam penulisan skripsi banyak menemukan rintangan dan 

hambatan,namun dengan usaha yang maksimal sesuai dengan kemamapuan penulis 

dan bantuan dari berbagai pihak,penulis akhirnya dapat menyelesaikannya.Pada 

kesempatan ini dengan sengala kerendahan hati,penulis ingin menyampaikan ucapan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak prof.Dr.Abdul Hamid K.M.Pd.Dekan Fakultas Teknik UNIMED  

2. Ibu Dra.Lelly Fridiarty,M.Pd Ketua Jurusan PKK, Selaku dosen Penguji yang 

telah banyak memberikan masukan dan arahan. 

3. Ibu Dra. Dina Ampera,MSi. SekretarisJurusan PKK 

4. Ibu Dr. Erli Mutiara,M.Si,Selaku Ketua Program Studi Tata Boga 

5. Ibu Dra.Nuwairy Hilda M.Pd,Sebagai dosen Pembingbing Skripsi I yang telah 

banyak memberikan arahan dan bantuan kepada penulis 
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6. Ibu Dra.Ana Rahmi M.Pd,Sebagai dosen Pembingbing Skipsi II,dan Dosen 

pembingbing Akademik yang telah memberikan masukan arahan baik selama 

perkulihan sampai penyusunan skipsi 

7. Ibu Dra.Siti Wahidah M.Si,selaku dosen penguji yang banyak memberikan  

masukan dan arahan. 

8. Ibu Dra.Dahlia Purba,selaku kepala sekolah SMK Negri 10 Medan telah 

membantu penulis selama melaksanakan penelitian dilingkungan SMK Negri 10 

Medan  

9. Bapak Drs.H.Ali Hasmi Nasution,MM,selaku kepala sekolah SMK Negri 8 telah 

memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan uji coba instrument 

peneliti dilingkungan SMK Negeri 8 medan 

10. Ibu Rina Yanti,ibu Endang Fitriyah,dan Nurintan,selaku guru-guru SMK Negeri 

10 Medan yang telah membantu penulis selama melaksanakan penelitian. 

11. Teristimewa buat ayah saya ALM.H.Harun Lubis,dan Ibu saya Hj.Nursam 

Nasution serta abang/kakak saya Mhd Rasyid Lubis SH ,Mhd.ridwan lubis,Mhd. 

Faizal Lubis,Ahmad.Zainuddin Lubis,Abdullah Sutan Lubis SE,Mhd Arsyad 

Lubis,Nurasiah Lubis SE,Mhd Ismail Lubis,Mhd Suaib Hasan Lubis,Ahmad 

Fauzi S.sos Lubis, dan Ahmad Fauzan lbs adik saya.Serta keluarga besar Lubis 

yang telah memberikan moril maupun material dalam penyusunan skripsi ini. 

12. Teman-teman PKK, kakak helvita, teman seperjuangan zuliz, irene, Alen, Silvia, 

Natalia, Eny lisa, Dwi Irma, Hana, Liana Terutama kepada abang Roy Ismail 

noor Daulay, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis 

untuk penyusunan skripsi.  
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Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah 

banyak membantu dalam menyelesaikan skipsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan 

satu persatu.Penulis menyadari bahwa skipsi ini masih banyak kekurangan,untuk itu 

penulis menerima segala kritik dan saran yang dapat membantu kesempatan skipsi 

ini.semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca.semoga bantuan yang 

telah diberikan baik secara moril maupun material yang telah saya terima 

mendapatkan berkah dari Tuhan Yang  Maha Esa.Amiin,Ya Robbal Alamiin. 

 

      Medan , Agustus 2012 
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