
ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat 

dan Anugerah-Nya yang senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, 

kemampuan dan kebijaksanaan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi  ini.

Adapun judul dari skripsi saya adalah : “Hubungan Sikap Kemandirian 

Belajar Dengan Hasil Belajar Pengolahan Makanan Kontinental Siswa Kelas 

XI SMK Sandhy Putra – 2 Medan”. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari 

sempurna, baik dari segi bahasa maupun isinya mengingat keterbatasan 

pengetahuan dan pengalaman penulis. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan 

saran untuk perbaikan menuju kesempuranaan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menemukan rintangan dan 

hambatan, namun dengan usaha yang maksimal sesuai dengan kemampuan 

penulis dan bantuan dari berbagai pihak, penulis akhirnya dapat 

menyelesaikannya. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis 

ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada :

1. Ibu Dra. Nikmat Akmal, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang 

telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing dan member 

dorongan sampai proposal skripsi ini terwujud.

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

Universitas Negeri Medan, Ibu Dr. Rosneli, M.Pd selaku Wakil Dekan 1 

Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan, Ibu Dr. Dina Ampera, M.Si 

selaku Ketua Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Ibu Dra.Fatma 
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Tresno Ingtyas, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Kesejahteraan 

Keluarga Universitas Negeri Medan.

3. Ibu Dra. Yuspa Hanum, M.S selaku dosen pembimbing akademik dan 

penguji, Ibu Dr. Esi Emilia, M.Si dan Ibu Dra. Nuwairy Hilda,M.Pd selaku 

Dosen Penguji yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk 

memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. 

4. Bapak Helman Rahmanto, SE. M.Pd selaku Kepala Sekolah SMK Sandhy 

Putra - 2 Medan, Ibu Seprika Sari, S.Sos selaku ketua program tata boga 

SMK Sandhy Putra - 2 Medan dan selaku guru mata pelajaran Pengolahan 

Makanan Kontinental yang telah memberikan waktu dan kesempatan 

kepada penulis untuk memberikan izin melaksanakan penelitian disekolah 

tersebut. Guru-guru dan staf administrasi yang telah banyak membantu 

penulis dalam melakukan penelitian ini.

5. Teristimewa untuk Ayahanda Sofian, SH dan Ibunda tercinta Sri Wahyuni, 

Adik-Adik (Aidha, Indah, Dan Wahyu), Suami (Addrian Dwi Putra, ST), 

Anak tercinta (Rashya Habib Abqori), orang terkasih dan seluruh keluarga 

yang tidak hentinya memberikan motivasi, nasehat, serta mendoakan 

sehingga terselesaikannya skripsi ini.

6. Terimakasih untuk Pendidikan Tata Boga UNIMED yang telah 

mempertemukan penulis dengan orang-orang terbaik Inur, Sri, Rizky, Desi 

Wulandari, Desi Ari, Puspita, Ida Mutiara, dan Marisa Simanjuntak untuk 

tiga tahun lebih menemani perjalanan perkuliahan. Terimakasih untuk 
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semangat, do’a, motivasi, dan waktu yang diluangkan kepada penulis untuk 

menyelesaikan skripsi ini.

7. Teman-teman PKK khususnya Prodi Pendidikan Tata Boga stambuk 2012 

Reguler/Ekstensi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 

memberikan sumbangan pikiran dan motivasi dalam penyelesaian skripsi 

ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

telah banyak membantu dan terlibat dalam menyelesaikan  skripsi ini. Penulis 

menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu penulis 

menerima segala kritik dan saran yang dapat membantu untuk kesempurnaan 

skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Semoga 

bantuan yang telah diberikan baik secara moril maupun material yang telah saya 

terima mendapat berkah dari Allah SWT.  

Medan,   Juli 2017

Hormat Saya,

Dina Sofiana

NIM. 5147342001


