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 Rasa syukur tiada terkira penulis ucapkan kehadirat-Nya yang telah 

mencurahkan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Pengaruh Strategi Pembelajaran 
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Menjelaskan Proses Dasar Pengelasan pada Siswa Kelas X di SMK Negeri I 

Merdeka, Berastagi”. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk meraih 

gelar sarjana pendidikan. 
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sayangnya, doa, nasehat dalam mencapai cita– cita saya. 
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6.  Tersepesial kepada Siska P Lingga yang telah bersedia memberi 

dukungan dan dorongan serta motivasi demi terselesaikannya Skripsi ini. 

7. Saudara – saudara saya, kakak saya yang saya sayangi yang telah banyak 

memberikan motivasi dan dorongan kepada saya dalam mencapai cita-cita 

saya.. 
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Akhirnya penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari 
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dikemudian hari. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak 

dan akhir kata penulis mengucapkan terima kasih. 
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