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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah 

memberikan kesehatan kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat 

diselesaikan dengan baik.  Skripsi   ini berjudul “ Pengaruh Model Pembelajaran 

Practice Rehearsal Pairs Berbantuan Media LKS Terhadap Hasil Belajar 

Prakarya Siswa Kelas VIII SMP Swasta Darma Patra Pangkalan Berandan” 

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih 

sedalam-dalamnya teristimewa untuk kedua orang tua tersayang untuk semua 

pengorbanan, kasih sayang, bimbingan, dukungan dalam doa, semangat maupun 

materi yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan 

untuk mereka para sahabat relawan rumah zakat saya ucapkan banyak terimakasi 

karena telah memberikan warna keceriaan dan semangat saat saya mengerjakan 

skripsi ini.Kemudian dengan segala kerendahan hati penulis mengucapakan 

terimakasi kepada Ibu Dra. Hotmaria Tampubolo, M.Pd selaku dosen 

pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan masukan, arahan 

dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

baik. 

Dan kepada berbagai pihak yang telah memberi bantuan berupa arahan 

dan dorongan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan 

penghargaan kepada: 

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

Unimed 

2. Ibu Dr. Rosnelli, M.Pd selaku Wakil  Dekan Bidang Akademik Fakultas 

Teknik Unimed 

3. Ibu Dr. Dina Ampera, M.Si selaku Ketua jurusan Pendidikan 

Kesejahteraan Keluarga dan selaku dosen pembimbing akademik juga 
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sebagai dosen penguji, yang telah meluangkan banyak waktu untuk 

membantu. 

4. Ibu  Dra. Fatma Tresno Ingtyas selaku Seketaris Jurusan Pendidikan 

Kesejahteraan Keluarga Unimed 

5. Ibu Dra. Nurmaya Napitu, M.Si selaku Ketua prodi Pendidikan 

Kesejahteraan Keluarga Unimed 

6. Ibu Dra. HotmariaTampubolon, M.Pd selaku dosen pembimbing skripsi 

yang telah banyak memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini 

7. Bapak/ ibu Dosen Staf Pegawai Fakultas Teknik Unimed yang telah 

mendidik penulis selama perkuliahan 

8. H. Zarwan Hasibuan selaku Kepala Sekolah SMP Darma Patra Pangkalan 

Berandan  yang telah memberikan izin dan bantuan dalam penelitian ini 

9. Ibu Suryani, S.Pd selaku guru prakarya yang telah banyak membantu 

peneliti 

10. Untuk seluruh teman-teman Jurusan PKK angkatan 2012 yang telah 

memberikan bantuan, semangat, motivasi, serta dukungan yang telah 

diberikan. 

11. Untuk teman-teman LDK UKMI AR –Rahman, Formula, Mos Club dan 

DPC Hamparan Perak, Sahabat Relawan Rumah Zakat, terimakasi untuk 

setiap semangat dan pengingat dalam mengerjakan skripsi ini. 

Akhirnya terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu 

dalam menyelesaikan Skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu- persatu, 

kira-Nya Allah SWT  dapat melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. 
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Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak serta 

peningkatan mutu pendidikan dimasa yang akan datang dan akhir kata penulis 

mengucapkan terima kasih. 

      Medan,  Juni  2017 

      Penulis 

 

 

 

      Geniung Yan Pratidina 

      NIM. 5123141010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


