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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, semoga rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha 

Esa senantiasa hadir dalam diri kita terkhusus dalam diri penulis. Karena atas segala 

rahmat dan karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Sholawat dan Salam tak lupa penulis sampaikan kepada Rasulullah Muhammad 

SAW. Beliau adalah sosok revolusioner sejati, panutan abadi setiap orang yang 

ingin sukses di dunia ini dan akhirat nanti. Penulis sangat berharap termasuk bagian 

ummatnya yang akan mendapatkan syafa’at Beliau di yaumil-akhir kelak. 

Penulisan skripsi ini merupakan bentuk pemenuhan syarat agar mendapatkan gelar 

S1. Topik yang diangkat dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana 

tingkat kesesuaian ruang praktik program keahlian Teknik Instalasi Pemanfaatan 

Tenaga Listrik di SMK Swasta Teladan Medan berdasarkan Permendiknas no.40 

tahun 2008 dan Instrumen verifikasi SMK Penyelenggara ujian praktik kejuruan 

dari BSNP. 

Penulis merasakan bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak sekali dukungan 

dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih 

yang sebesar-besarnya kepada semuanya yang telah membantu selama penulisan 

skripsi ini, baik berupa dorongan motivasi, arahan, fasilitas, dan sebagainya. Pada 

kesempatan ini penulis ingin menyampaiakan ucapan terimakasih dan penghargaan 

kepada: 
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1. Ayahanda Salman Saragih dan Ibunda Nur Hayati, yang selalu 

memberikan terbaik untuk anak-anaknya. Pemberian terbaik itu adalah 

berupa doa restunya (Rhido Orangtua). Juga memberikan materi 

maupun motivasi yang sangat besar dan berarti kepada penulis hingga 

penyelesaian skripsi ini. 

2. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd, selaku Rektor Universitas 

Negeri Medan 

3. Bapak Prof. Dr. Harun Sitompul, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Teknik 

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

Teknik Elektro 

5. Bapak Dr. Salman Bintang, M.Pd, Selaku Sekretaris Jurusan 

Pendidikan Teknik Elektro dan sekaligus sebagai Pembimbing Skripsi 

(PS) yang banyak membimbing penulis dalam menyelesaikan 

penulisan Skripsi saya ini sampai akhirnya menjadi Skripsi yang utuh. 

6. Ibu Dra. Purnamawaty Sinuhaji, M.Pd, selaku Dosen Pemimbing 

Akademik yang telah membimbing penulis selama perkuliahan. 

7. Bapak dan Ibu Dosen, dan Pegawai di jurusan pendidikan teknik elektro 

yang telah banyak memberikan bantuan berupa, bimbingan, arahan dan 

sebagainya selama perkuliahan. 

8. Teman-temanku satu perjuangan di jurusan pendidikan teknik elektro 

UNIMED, khususnya stambuk 2011 yang tidak mungkin penulis 

sebutkan satu-persatu. 
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9. Sahabat-sahabatku se-atap di lingkungan Masjid Kampus UNIMED, 

yang banyak mengukir kisah dan kenangan berharga di-hari-hari 

penulis dalam menjalani kehidupan ketika kuliah. 

10. Saudara-saudaraku yang menetapkan diri dalam perjuangan 

mengembalikan kehidupan islam dengan tegaknya kembali syariah dan 

khilafah. Yang memberikan suasana agar saya tetap istiqomah dan 

ikhlas menjalani hidup termasuk dalam manjalani kuliah diatas semua 

ketentuan Islam. Semoga pada akhirnya kita mendapat mendapatkan 

gelar paling istimewa yaitu muslim yang bertaqwa (muttaqin). 

11. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu terselesaikannya 

skripsi ini yang tidak saya sebutkan satu persatu.  

 

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata ideal. 

Karena bagaimanapun manusia adalah makhluk yang pasti punya keterbatasan, 

kelemahan, kekurangan dan membutuhkan yang lain. Oleh karena itu, penulis 

sangat mengharapkan adanya masukan berupa saran dan kritik yang membangun 

agar skripsi ini lebih baik. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan 

dampak manfaat yang baik. Serta kesalahan yang ada mohon dimaklumi, dan dapat 

menjadi pelajaran agar kesalahan yang sama tidak dilakukan ulang dimasa yang 

akan datang. terimakasih 
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