
KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas 

segala berkat dan karuniaNya yang senantiasa melindungi, menyertai, memimpin dan 

membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan 

penulisan skripsi ini. 

Adapun judul skripsi ini adalah : “Perbedaan hasil belajar siswa 

menggunakan model pembelajaran Kooperatif Tipe Think talk Write (TTW) 

dengan Model Pembelajaran Konvensional (Ceramah) Pada Standart 

Kompetensi Menggunakan Alat-Alat Ukur Kelas X di SMK Teknik Rekayasa 

Sinar Harapan Deli Serdang Tahun Ajaran 2012/2013”. Penulisan skripsi ini 

ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di 

Universitas Negeri Medan. Meskipun penyusunan skripsi ini telah diupayakan 

seoptimal mungkin, namun sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, penulis 

menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Untuk itu penulis sangat 

mengharapkan kritik dan saran konstrukstif dari para pembaca demi kesempumaan 

tulisan ini. 

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan 

terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Hamid K, M.Pd, selaku Dekan FT UNIMED beserta 

jajaranya. 

2. Bapak Drs. S. Peranginangin, M.Pd selaku Pembantu Dekan 1 FT UNIMED 
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3. Bapak Drs.Hidir Efendi, M.Pd selaku Ketua Jurusan Teknik Mesin FT 

UNIMED dan dosen pembimbing skipsi penulis yang telah banyak 

membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

4. Bapak Drs. Pudin Saragih, M.Pd, selaku Sekertaris Jurusan Teknik Mesin FT 

UNIMED 

5. Bapak Drs. Selamat Riadi selaku Ketua Prodi Pendidikan Teknik Mesin FT 

UNIMED 

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Teknik khususnya Jurusan Teknik Mesin yang 

telah memberikan ilmu kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di FT 

UNIMED 

7. Bapak Pambudiono, ST, selaku Kepala Sekolah SMK Teknik Rekayasa Sinar 

Harapan yang telah banyak membantu penulis dal am penyusunan skripsi ini. 

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

saya yang sangat saya cintai, Ayahanda J. Kaloko, Ibunda R br Siboro yang 

telah banyak memberikan doa, Semangat, dorongan moril maupun materi. 

Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada abang, kakak dan keponakan 

saya semua yang turut memberikan saya semangat sehingga penulis dapat 

menyelesaikan pendidikan di FT UNIMED dengan baik. 

9. Seluruh Teman-teman di Teknik Mesin 2006 reguler terutama kepada sen heri, 

goeltom, andi jenggot, efri, agus jawa, ginta, omar. Terima kasih atas motivasi 

yang telah teman- teman berikan kepada saya. 
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10. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, dengan 

tidak mengurangi rasa hormat penulis ucapkan banyak terima kasih. 

. Atas bantuan dan bimbingan yang telah penulis terima selama ini, penulis 

berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar selalu melimpahkan Berkat dan rahmat-

Nya kepada kita semua.Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan semoga 

skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. 

 

Medan, Agustus 2012  

Penulis 

 

 

Lamcihur kaloko 

NIM. 061255110023  
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