
KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi 

dengan judul “Pengaruh Penggunaan Jobsheet Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik 

Pada Kompetensi Dasar Menggunakan macam-macam alat potong mesin bubut 

Siswa Kelas XI Teknik Pemesinan SMK Negeri 5 Medan”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Jobsheet untuk 

kompetensi dasar mengidentifikasikan macam-macam mesin bubut dan fungsinya 

terhadap hasil belajar peserta didik dan mengetahui hasil praktik pembubutan peserta 

didik yang menggunakan media berupa Jobsheet dan yang tidak menggunakan 

Jobsheet. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan serta bimbingan 

dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. 

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada :  

1. Bapak Ir. Batumahadi Siregar,M.T., selaku Pembimbing Skripsi yang telah 

meluangkan waktu untuk memberikan perhatian, bimbingan, masukan dan 

saran yang sangat berharga kepada penulis sehingga skripsi ini dapat 

diselesaikan 

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

Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan serta sebagai dosen penguji yang 

memberikan masukan yang membangun dalam penulisan skripsi ini. 

3. Bapak Dr. Eka Daryanto.,M.T selaku dosen penguji sekaligus dosen yang 

banyak memberikan motivasi dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini 

4. Bapak Drs.Muslim,ST.M.Pd selaku dosen penguji sekaligus dosen yang 

banyak memberikan motivasi dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini 

5. Bapak Dr. R.Mursid,ST.M.Pd selaku dosen penguji sekaligus dosen yang 

banyak memberikan motivasi dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini 



6. Bapak Prof. Dr. A. Hamid K. M.Pd, selaku Dekan Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Medan. 

7. Seluruh staf pengajar dan Tata usaha di lingkungan Jurusan Pendidikan 

Teknik Mesin Universitas Negeri Medan 

8. Bapak Drs. Maraguna Nasution.,MAP selaku kepala sekolah SMK Negeri 5 

Medan yang telah memberikan izin penelitian di sekolah yang telah di pimpin, 

pak R.Panjaitan, Mester, LetzonT,M.Pd dan staf guru pengajar yang telah 

membantu selama proses penelitian. 

9. Teristimewa penulis sampaikan begitu banyak terima kasih kepada kedua 

orang tua penulis. Agus Salim Siagian dan Nuritawati yang telah memberikan 

cinta kasih dan bantuan baik moril maupun materil serta do’a kepada penulis 

yang amat besar dan juga terima kasih adik-adikku Aldi Ikbal Rinaldi Siagian, 

Agung Prasetya Siagian dan Azzahra Bunga Permata Sari Siagian yang telah 

memberikan kasih saying serta perhatian yang sangat besar kepada penulis. 

10. Teman-teman PTM 2010, Wahyu Yohannes Purba, Marko Ayaki L. Tobing, 

Rahmad, Septiando Azmi Fattah, Aja M Azhari dan teman yang lain yang tidak 

dapat saya tuliskan satu persatu. 

11. Seluruh rekan – rekan seperjuangan HMI Komisariat FT UniversitasNegeri 

Medan,dan teman lainnya yang tidak dapat saya tuliskan satu persatu yang 

senantiasa memberikan dukungan dan motivasi untuk maju dalam prestasi 

semoga kita semua menjadi golongan orang sukses. 

12. \Terkhusus kepada Khairunnisa Nasution yang telah memberikan dukungan dan 

motivasi dalam menyelesaikan skripsi. 

13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas 

bantuan dan doanya. 

 

Semoga segala bantuan yang telah diberikan menjadi catatan amal tersendiri 

dihari perhitungan kelak dan semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal, 

amin. 



Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga 

saran dan kritik yang bersifat membangun dibutuhkan dari para pembaca demi 

perbaikan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat 

meskipun hanya sedikit. 
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