
KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT, yang telah memberi kesempatan dan 

waktu kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, mulai dari awal hingga akhir. Skripsi 

ini dengan judul “Perbedaan Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Student Teams 

Achievment Divisions (STAD) Dengan Model Pembelajaran Ekspositori Terhadap 

Hasil Belajar Pekerjaan Dasar Teknologi Otomotif Pada Siswa Kelas X PAB I 

Helvetia”, diajukan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. 

  Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat hambatan dan kesulitan 

yang tidak disadari sebelumnya. Namun, semangat tak pernah surut karena penulis tetap 

berkeyakinan bahwa Tuhan tidak akan pernah memberi beban yang berat melewati 

kemampuan hambanya dan penulis berprinsip semua hambatan dan rintangan itu adalah hal 

yang wajar dalam proses pematangan jiwa. 

 Sebagai manusia biasa, penulis menyadari sulit kiranya skripsi ini dapat selesai tepat 

pada waktunya tanpa bantuan dan masukan dari berbagai pihak, untuk itu disini penulis 

mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya, terutama kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Sumarno, M.Pd, selaku Dosen pembimbing yang banyak memberikan 

perhatian dan sumbangsih pemikirannya. 

2. Bapak Drs. Hidir Efendi, M.Pd selaku Ketua Jurusan Teknik Mesin Unimed. 

3. Bapak Drs. Selamat Riadi., MT selaku Sekretaris Jurusan Teknik Mesin Unimed. 

4. Seluruh staf pengajar dan tata usaha di lingkungan jurusan pendidikan teknik mesin 

Unimed. 

5. Bapak Prof. Dr. Abdul Hamid, M.Pd selaku Dekan Fakultas Teknik Unimed. 

6. Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Si selaku Rektor Universitas Negeri Medan. 



7. Mahasiswa Fakultas Teknik Unimed khususnya sdri. Siti Ulgari Siregar serta seluruh 

kader HMI Komisariat FT Unimed.  

8. Serta pihak-pihak lainnya yang telah membantu dalam pembuatan dan penyusunan skripsi 

ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

 Kepada kedua orang tua saya yang selalu mendukung dengan doa, moril dan material 

selama penulis menyelesaikan studi. Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak mendapat 

balasan yang setimpal dari Allah SWT, Amin. 

 Dalam penulisan skripsi ini, kualitasnya masih jauh dari kriteria sempurna, oleh 

karena itu penulis mengharapkan saran dan kritikan yang positif demi perbaikan nantinya. 

Semoga skripsi ini dapat memenuhi peruntukannya dan bermamfaat. 

 

 

 

 

 

 

        

           

 


