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Puji syukur yang tidak terkira penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. 

karena atas ridho dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini yang diberi judul “Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Animasi 

Berbasis Adobe Flash CS3 Terhadap Hasil Belajar Memasang Instalasi 
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Jurusan Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Medan. 

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya 

kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi 
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yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, dan ilmunya kepada 
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penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terlaksana dengan baik dan 

dapat diseminarhasilkan. 

6. Bapak Alm. Drs. Haposan Manullang, S.T., M.Pd., selaku Dosen 

Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak memberikan kritik dan 

saran, serta motivasi dalam pembuatan skripsi ini. 

7. Bapak Ir. Subakti, M.T., selaku dosen penguji skripsi yang telah banyak 

memberikan arahan dan sarannya dalam pembuatan media animasi yang 

akan diajarkan kepada siswa. 

8. Ibu Dra. Purnawaty Sinuhaji, M.Pd., selaku dosen penguji skripsi yang 

telah banyak memberikan arahan dan bimbingannya dalam penulisan 

skripsi ini. 

9. Bapak Drs. Juaksa Manurung, S.T., M.Si., selaku dosen penguji skripsi 

yang telah banyak memberikan arahan, saran, dan pengetahuannya dalam 

aturan penulisan skripsi.    

10. Bapak Amirhud Dalimunthe, S.T., M.Kom., dan Marwan Affandi, M.T., 

selaku dosen yang telah banyak memberikan arahan dan semangat kepada 

penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.  

11. Bunda Farida, selaku orang yang selalu membantu mahasiswa dalam 

mengurus administrasi di Jurusan Pendidikan Teknik Elektro UNIMED. 

12. Bapak Ir. Dedy Syahputra, selaku Ka. di SMK YPT. Pangkalan Berandan 

yang telah mengizini penulis untuk melakukan penelitian di sekolah. 

13. Bapak Syafrizal, S.Pd., dan Ir. Hasan, selaku wakil kepala sekolah yang 

telah banyak memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini.  
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14. Bapak Irianto, S.Pd, selaku ketua jurusan TITL di SMK YPT. Pangkalan 

Berandan sekaligus guru bidang study MIPLBS, yang telah banyak 

memberikan arahan dan nasihat dalam melakukan penelitian. 

15. Teristimewa buat Ayahanda tercinta M. Idris dan Ibunda tercinta Siti 

Habsyah, yang senantiasa memberikan dukungan dan doa yang tiada 

hentinya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 
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16. Kakanda Yusnaini Rizky, S.Pd., dan adinda Nurzainab Rizky yang telah 

banyak memberikan motivasi yang tiada henti kepada penulis. 

17. Abanghanda Abdul Haris dan Fahrizal, S.T., yang telah banyak 

memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis.  

18. Sahabat saya Roby Suhaimi, S.Pd., dan Fija Prima Putra, yang selalu 

menemani suka dan duka dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas 

bantuan yang telah kalian berikan.    

19. Rekan-rekan Mahasiswa Elektro 2009, terima kasih buat dukungan dan 

motivasi yang telah kalian berikan. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan di 

dalam penulisan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini di masa mendatang.  
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