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KATA PENGANTAR 

 

 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas 

berkat dan kasih karunia-Nya yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat 

menyusun Skripsi Penelitian ini. 

Penyusunan Skripsi Penelitian ini merupakan satu diantara beberapa syarat 

akademi untuk memenuhi kredit semester di Fakultas Teknik Jurusan Pendidikan Teknik 

Elektro Universitas Negeri Medan. Skripsi Penelitian ini disusun berdasarkan observasi 

lapangan serta peninjauan langsung terhadap objek penelitian. Selama penyusunan 

Skripsi Penelitian ini, penulis banyak mendapat bimbingan, arahan, kritik, saran, serta 

bantuan baik dalam bentuk moril maupun materil dari berbagai pihak. Dalam kesempatan 

ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada :  

 

1. Teristimewa kepada kedua Orangtua ku, SP Limbong/R. Br. Simanjuntak dan 

Abang dan Kakak yang kusayangi yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi 

dalam penyelesaian Skripsi Penelitian ini. 

2. Drs. Abner Pasaribu, M.Pd sebagai Dosen Pembimbing yang telah banyak 

memberikan saran dan kritik dalam penyempurnaan Skripsi Penelitian ini. 

3. Prof. Dr. Sumarno, M.Pd, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Teknik Universitas 

Negeri Medan. 

4. Dr. Baharuddin, S.T., M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan Teknik Elektro 

UNIMED. 

5. Dr. Salman Bintang, M.Pd selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Teknik Elektro 

UNIMED 

6. Terimakasih juga kepada Bapak Dr. Baharuddin, S.T., M.Pd, Bapak Drs. Jongga 

Manullang, M.Pd dan Bapak Dr. Salman Bintang, M.Pd selaku narasumber yang 

telah banyak memberikan kritik dan saran yang membangun dan menjadikan 

skripsi ini lebih sempurna. 

7. Terimakasih juga kepada semua teman-teman seperjuangan yang sudah banyak 

memberi dukungan sehingga penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar 
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Penulis menyadari bahwa Skripsi Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, 

oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi 

kesempurnaan Skripsi Penelitian ini di masa yang akan datang. 

Akhir kata penulis mengucapkan semoga Skripsi Penelitian ini bermanfaat, 

khususnya bagi penulis dan pembaca Skripsi Penelitian ini pada umumnya. 

 

 

 

       Medan,     Juli 2016 

       Penulis, 

    

 

       Juhardi M. Limbong  

       NIM. 5103131025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


