
ii 

 

 

KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-

NYA yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-NYA sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan dan penulisan proposal skripsi ini. Penulisan  proposal 

skripsi ini merupakan salah satu persyaratan akademis dalam menempuh ujian 

sarjana (S-1) di Jurusan Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas 

Negeri Medan. Adapun judul proposal skripsi ini adalah: “PENGARUH 

STRATEGI PEMBELAJARAN ELABORASI TERHADAP HASIL 

BELAJAR MERAKIT PERSONAL KOMPUTER (MPC) SISWA KELAS X 

PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER JARINGAN (TKJ) DI 

SMK SWASTA PAB 5 KLAMBIR LIMA DELI SERDANG”. 

 Untuk menyelesaikan proposal skripsi ini penulis menemukan berbagai 

kesulitan karena terbatasnya waktu dan kemampuan yang ada, namun berkat 

bantuan banyak pihak yang membantu penyusunan skripsi ini maka penyusunan 

proposal skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa 

proposal skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari isi maupun tutur 

katanya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang 

membangun dari pembaca guna penyempurnaan proposal skripsi ini. 

 Rasa terimakasih khususnya penulis ucapkan kepada kedua orang tua yang 

telah memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan proposal skripsi ini. 

 Tiada kata kata yang dapat penulis pilih untuk mengucapkan rasa 

terimakasih kepada semua pihak atas bantuan dan jerih payah yang diberikan 
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dalam penyelesaian laporan ini. Untuk itu pada kesempatan ini penulis dengan 

segala ketulusan dan kerendahan hati mengucapkan terimakasih kepada yang 

terhormat: 

 

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Hamid K, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Teknik 

UNIMED 

2. Bapak Dr. Baharuddin, ST, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Teknik 

Elektro dan dosen penguji yang dengan baik dan sabar memberikan 

bimbingan, banyak memberi saran, petunjuk selama penyusunan skripsi ini. 

3. Bapak Dr. Salman Bintang, M.Pd., selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan 

Teknik Elektro dan dosen penguji yang memberikan bimbingan, saran dan 

petunjuk kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Bapak Drs. Jongga Manullang, M.Pd, selaku dosen pembimbing yang telah 

banyak memberikan arahan, motivasi, bimbingan, dan koreksi dalam 

penyusunan skripsi ini. 

5. Bapak Dr. H. Tambunan, ST,.M.Pd., selaku dosen penguji yang memberikan 

bimbingan, saran dan petunjuk kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.  

6. Fikri & Panjaitan selaku Tata Usaha di jurusan Pendidikan Teknik Elektro 

yang sudah sangat banyak membantu saya dalam hal memberikan semangat 

dan menyelesaikan segala urusan administrasi saya. 

7. Bapak / Ibu dosen fakultas teknik khusus pendidikan teknik Elektro UNIMED 

yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh perkuliahan. 

 

 



iv 

 

8. Bapak Drs. H. Warno Saskoro, M.Pd selaku Kepala Sekolah SMK  Swasta 

PAB 5 Klambir Lima yang telah memberikan izin pelaksanaan penelitian serta 

Bapak  dan Ibu guru SMK Swasta Pab 5 Klambir Lima khususnya  

Bapak Agus Sudjono,S.Pd, yang telah banyak memberikan bantuan dan 

kerjasama selama penulis melakukan penelitian di sekolah  tersebut. 

9. Ayahanda dan Ibunda tercinta, Ayah Suparjono dan Ibu Waslina S.Pdi yang 

telah dengan sabar mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan 

penguatan, dan tak henti – hentinya berdoa untuk keberhasilan penulis serta 

adik-adik tercinta, Mutiara nur Fajrin, Muamar Shaum Agil yang telah ikut 

membantu, memberikan motivasi, dan doa bagi penulis.  

10. Teman-teman kelas Ekstensi angkatan 2009  yang telah berbagi suka maupun 

duka bersama penulis selama mengikuti perkuliahan Edin Effendi Nst 

(motivator sejati), Geri Suandri (penambah semangat), Azri syafwatul Yudha 

(Pemberi Solusi) Haris Nasution, Rahmat Azis Nst (Networking Stp), M. 

Ichsan. 
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11. Terkhusus kepada sahabat bagaikan saudara kandung, Sello Tapi Pazti & 

friend’s (Mysteriman Edin,Purba Geri,Azri Bahtrano) MRD (Pak Day),peri 

aseng , goday yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi demi 

terselesaikannya skripsi ini. 

Atas segala bantuan dan bimbingan yang telah penulis terima dari berbagai 

pihak, penulis mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa 

membalasnya. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis serta dapat 

dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan.  

   

 

 

 

 

  Medan,     April 2015 

 

 

 

   Muhammad Faisal Pradana 

   NIM. 509331025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


