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KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah

memberikan rahmat, kasih sayang dan karunia-Nya, dimana Allah Swt selalu

melindungi dan memberikan kesehatan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini

dapat diselesaikan dengan judul “Hubungan Penggunaan Sumber Belajar Dengan

Hasil Belajar Membuat Garnish Pada Siswa Kelas X SMK Negeri 10 Medan”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh

dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh

terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Namun demikian,

inilah yang terbaik yang dapat penulis selesaikan dan semoga skripsi ini dapat

bermanfaat bagi semua pihak. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan

hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus pada semua

pihak yang telah memberikan dukungan, motivasi, doa serta semangat yang

sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih yang sebesar-

besarnya penulis sampaikan kepada yang terkasih dan terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Hamid K, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Teknik

Universitas Negeri Medan.

2. Bapak Prof. Dr. Sumarno, M.Pd selaku Pemabantu Dekan I Fakultas Teknik

Universitas Negeri Medan.

3. Ibu Dra. Lelly Fridiarty, M.Pd selaku Ketua Jurusan PKK selaku Dosen

Penguji yang telah bimbingan selama penyusunan skripsi ini.

4. Ibu Dra. Dina Ampera, M.Si selaku Sekretaris Jurusan PKK.

5. Ibu Dr. Erli Mutiara, M.Si selaku Ketua Prodi Pendidikan Tata Boga.

6. Ibu Dra. Siti Wahidah, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah

banyak meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk memberikan arahan dan

bimbingan kepada penulis dari awal hingga selesai.

7. Ibu Dra. Ade Ch Gultom, M.Pd, dan Ibu Dra. Ana Rahmi, M.Pd selaku Dosen

Penguji yang telah memberikan masukkan dan bimbingan selama penyusunan

skripsi kepada penulis.

8. Ibu Dra. Dahlia Purba, MM selaku kepala sekolah SMK Negeri 10 Medan

dan Para Staf  Tata Usaha dan ibu Dra. Rinayanti berserta Guru SMK Negeri
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10 Medan yang telah meluangkan waktu dan membantu dalam terlaksananya

penelitian di SMK Negeri 10 Medan.

9. Teristimewa ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua

tercinta, Bapak Ali Mun dan Ibu Sukarti yang telah membesarkan,

membimbing,  mendoakan dan memberikan kasih sayang tak terhingga serta

perhatian dan kesabaran yang sangat besar kepada penulis.

10. Adik saya tersayang Windi Cicilia yang telah memberikan dorongan, motivasi

dan dukungannya hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.

11. Seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan dorongan, motivasi

dan dukungannya hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.

12. Buat seluruh teman seperjuangan stambuk 2008 Tata Boga Reguler/ekstensi

terima kasih untuk kerjasamanya selama ini.

13. Buat teman  yang membantu saya dalam penyelesaian sekripsi ini: Sri, Arjani,

Indri, Sri Rahma, Tri dan semua pihak yang turut serta memberikan bantuan

dan sumbangan pikiran selama penulis menyelesaikan skripsi.

Penulis hanya bisa memanjatkan doa, semoga Allah SWT memberikan

balasan yang sebanding atas kebaikan dari semua pihak.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan.

Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang positif yang bersifat

membangun demi kesempurnaan skrisi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat

bermanfaat bagi pembaca. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Medan, September 2013

Winda Julianda
Nim. 508141045


