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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat TuhanYang Maha Esa atas rahmat 

dan karunia yang dilimpahkan sehingga Proposal ini dapat terselesaikan dengan baik. 

Proposal ini mengungkap pengaruh model pembelajaran explicit instruction terhadap 

hasil belajar menerapkan teknik pemanfaatan tenaga listrik pada siswa kelas XI TPTL 

SMK Negeri 2 Medan 

Dalam penyusunan Proposal ini penulis banyak memperoleh masukan dan 

dukungan yang sangat membantu dalam menyelesaikannya, sehingga pada 

kesempatan ini penulis ingin  menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan, 

dorongan serta motivasinya. Kepada yang terhormat : 

1. Orang tua, Ayah Marlon B. Siahaan dan Ibu Yoselina Hendriani Napitupulu 

yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam hal dukungan doa, 

moral dan materi. 

2. Dr. Baharuddin, S.T, M.Pd selaku dosen penasehat akademik dan ketua 

jurusan di jurusan Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Medan serta 

menjadi salah seorang dosen penguji. 

3. Dr. Salman Bintang, M.Pd selaku dosen pembimbing skripsi yang telah 

senantiasa membimbing penulis dalam penyusunan proposal ini dan selaku 

sekretaris jurusan di jurusan Pendidikan Teknik Elektro Univesitas Negeri 

Medan. 
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4. Drs.Wanapri Pangaribuan, M.T.,M.M selaku dosen penguji yang juga telah 

memberikan masukan kepada penulis dalam perbaikan Proposal ini 

5. Drs.Juaksa Manurung S.T.,M.Si selaku dosen penguji yang juga telah 

memberikan masukan kepada penulis dalam perbaikan Proposal ini 

6. Adik saya Evelin Siahaan S.Pd yang selalu menjadi penyemangat dalam 

penyelesaian proposal ini. 

7. Teman-teman PA Kak Rebekka , Beben , Jenatan, Okta, Marince, Pide yang 

selalu menyemangati saya dalam menyelesaikan proposal.  

8. Teman-teman seperjuangan tapol Omser, Evan, Agus Tinus, Andika, Febri, 

Winro, Pinal yang selalu menyemangati saya dalam menyelesaikan proposal.  

Penulis menyadari betul bahwa Proposal ini masih jauh dari sempurna.Oleh 

karena itu, saya selaku penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi 

perbaikan dan penyempurnaan Proposal ini dikemudian hari. 

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang 

terlibat dalam pengerjaan laporan ini dan penulis berharap semoga poposal ini akan 

bermanfaat bagi pembaca. 

Medan,      November 2016 

Penulis, 

 

Irwanto Rusyadi Siahaan 

NIM. 5147331001 


