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KATA PENGANTAR 

Tuhanku, Segala Puji  kusampaikan atas setiap nikmat yang Engkau limpahkan, 

susungguh setiap aliran darah, desah nafas, jalan pikiran, bisikan hati, gerakan tangan, 

langkah kaki tak luput dari padangan-Mu. Oleh karena itu, sebagai hamba-Mu kusampaikan 

ucap syukur dan memohon ampun atas kelalaian dalam bersyukur. Sungguh pelaksanaan 

penelitian dan penulisan skripsi ini adalah sebagian dari nikmat berpikir, berkreasi, dan 

bertindak yang Engkau anugrahkan kepadaku hamba-Mu. Dalam kesempatan ini juga 

kusampaikan sholawat beriring salam kepada Quduwahku Rasulullah saw, keluarga beserta 

para sababatnya dan orang-orang mukmin, semoga aku adalah umat yang istiqomah 

mengikuti sunahnya. Sehingga isi dari penulisan skripsi ini bernilai ibadah dan bermanfaat 

kepada kemaslahatan umat. Amin. 

Penelitian ini berjudul “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Mengenal Gerbang 

Logika Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Quantum Teaching Pada Siswa Kelas X 

Smk N 2 Padangsidimpuan Tahun Ajaran 2012-2013”.  Dengan membaca berbagai literatur  

dan karya tulis ilmiah akhirnya peneliti menemukan model pembelajaran Quantum Teaching 

sebagai desain pembelajaran yang mengutamakan bagaimana menyenangkan dan memotivasi 

serta menarik minat siswa agar senang  terhadap materi pembelajaran. 

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah menambah 

pengetahuan dan kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran yang dapat membantu 

siswa untuk senang, aktif dan berminat terhadap materi pelajaran. Penlitian ini juga 

bermanfaat bagi guru yaitu dapat diterapkan dalam setiap pembelajaran untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa.  
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Penulis sangat menyadari, dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat 

nasihat, bimbingan, arahan, kritik, dan saran serta bantuan baik dalam bentuk moril maupun 

materil dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih 

kepada : 

1. Ayah/Ibunda tercinta, sungguh saya adalah anak yang memaksamu untuk setiap hari 

bercucuran keringat ketika panas matahari, engkau juga tidak jarang menggigil di 

tengah lebatnya hujan ketika engkau sedang mencari nafkah untuk kami anak-

anakmu. Semoga Allah meridhoi setiap desahan nafas dan do’amu ayah/ibu. Terima 

kasih ayah/ibunda untuk semua cucuran keringatmu, peluhmu dan iringan do’a-

do’amu. Semoga balasan yang Allah janjikan membuat engkau selalu bahagia dan 

berharap kepada-Nya. Peristiwa paling mengharukan sepanajang hidupku adalah 

setiap aku hendak pulang ke medan (kuliah), sering sekali ayah/ibunda tidak punya 

uang, sehingga setiap akan berangkat pulang ibu harus meminjam uang kepada orang 

lain untuk ongkosku pulang, peristiwa inilah yang selalu membuatku meneteskan air 

mata setiap mengecup pipimu ketika pamitan.  

2. Prof. Dr. Ibnu Hajar M.Si selaku rektor Universitas Negeri Medan. 

3. Prof. Dr. Abdul Hamid K.,M.Pd selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri 

Medan. 

4. Prof Dr. Sumarno,S.T, M.Pd selaku Pembantu Dekan I Fakultas Teknik Universitas 

Negeri Medan. 

5.  Drs. H. Manullang, ST, M.Pd, selaku Ketua Jurusan pendidikan Teknik Elektro 

UNIMED. 

6. Dr.Baharuddin,S.T, M.Pd, selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Teknik Elektro 

UNIMED. 
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7. Dr. Arif Rahman, M.Pd, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak 

memberikan masukan serta membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan. 

8. Drs. H. Manullang, S.T, M.Pd selaku dosen pembimbing akademik penulis yang telah 

banyak membantu penulis selama perkuliahan di Jurusan Pendidikan Teknik Elektro 

UNIMED. 

9. Para Dosen, Asisten Dosen, dan Staf Administrasi dan Perlengkapan Lingkungan 

Fakultas Teknik khususnya Jurusan Pendidikan Teknik Elektro UNIMED khusus nya 

kepada Bunda Farida SE dan Ibu Dra. Hj Rosnelli, M.Pd yang banyak membantu dan 

memberikan motivasi kepada penulis.. 

10. Drs. Nusirwan, selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Padangsidimpuan yang telah 

memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian. 

11. Nuraisyah Lbs S.Pd, selaku guru pembimbing penulis ketika melakukan penelitian di 

sekolah SMK Negeri 2 Padangsidimpuan. 

12.  Siswa-siswa kelas X Teknik Audio Video SMK Negeri 2 Padangsidimpuan yang 

telah ikut berpartisipasi dengan baik saat peniliti melakukan penelitian. 

13. Buat Teman-teman sekelas dan juga seperjuangan penulis Elektro stambuk 2008 

Ekstensi, Sofiyan Aris, sukma liga, Endar Taufiq, Asrul Habibi ,Al-Arief, Dewi sinta, 

Choirul Padli, Sopiul Anam, M Fazrul dan juga buat rekan-rekan  stambuk 2008 yang 

lainnya yang tak bisa ku sebutkan satu persatu  

14. Buat Abang-kakak dan Adik – adik Stambuk yang tak bisa penulis sebutkan namanya 

satu persatu  khususnya Dian Afriani Pasaribu S.Pd dan kak Fadhilah Azmi S.Pd yang 

selalu memberi motivasi kepada penulis. 

15. Yang terakhir, thanks for kakak-kakak CS (Cleaning Service) yang secara tak 

langsung telah membantu penulis. 
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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 

 

Koharuddin Harahap 

NIM. 508331023 

 

 

 

 

 

 


