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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT karena atas 

rahmat dan karunianya lah saya masih diberikan kesehatan dan keselamatan serta 

kesempatan dalam menyelesaikan Skripsi ini dengan Judul:  “Pengembangan 

Media Pembelajaran Berbasis E-Learning Menggunakan Schoology  Sebagai 

Suplemen Pembelajaran Pada Mata Pelajaran Dasar Pengukuran Listrik  Pada 

Siswa Kelas X Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL) SMK Swasta Sinar Husni 

Medan”. 

 

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menemukan rintangan dan 

tantangan, akan tetapi berkat rahmat dan kasih sayang ALLAH SWT. Dan 

bantuan serta motivasi dari orang-orang terdekat penulis maka Skripsi ini dapat 

diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Untuk itu penulis 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya 

yang saya sangat cintai yaitu : ayahanda Qamaruddin Nasution dan Ibunda Fitri, 

beserta adik-adik saya yaitu : Wiby Panigoran Nasution, Muhammad Fadli 

Nasution, Muhammad Farurrozi Nasution. mereka lah yang menjadi inspirasi dan 

semangat penulis. Karena berkat doa merekalah saya dapat menyelesaikan skripsi 

ini, penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak H.Sriadhi. 

ST.,M.Pd.,M.kom.,PhD. selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah banyak 

membantu saya dan meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis 

serta memberi masukkan dan juga nasehat kepada penulis sehingga selesai dengan 

baik dan tepat waktu.  
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Dan juga penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman 

seperjuangan penulis : Maryam Harahap , Muhammad Faisal Psb, John Kifli , 

Hilman Hanafi, M. Iqbal Seno, Nurma Yuliani dan khusunya angkatan 2013 

Reguler, yang selama ini banyak membantu dan bekerja sama dengan penulis 

selama perkuliahan maupun dalam menyelesaikan Skripsi ini dan saya ucapkan 

banyak terimakasi kepada  M. Faisal Lubis yang selalu membantu dan 

menyemangati saat penulisan skripsi ini .  

Pada kesempatan kali ini penulis juga menyampaikan terima kasih kepada: 

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

Unimed 

2. Ibu Dra. Hj. Rosnelli M.Pd, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Teknik 

Unimed  

3. Bapak Dr. Baharuddin, S.T, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Pendidikan 

Teknik Elektro Unimed dan juga  Selaku Dosen Pembimbing Akademik 

(PA) 

4. Bapak Dr.Salman Bintang M.Pd selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan 

Teknik Elektro Unimed 

5. Bapak H.Sriadhi. ST.,M.Pd.,M.kom.,PhD selaku Dosen Pembimbing 

skripsi saya 

6. Bapak Agus junaidi,S.T., M.T dan bapak Drs. Jongga manullang, M.Pd 

selaku dosen penguji  

7. Bapak/Ibu Dosen Pendidikan Teknik Elektro yang telah banyak 

memberikan ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan 
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8. Rekan-rekan mahasiswa Pendidikan Teknik Elektro Unimed, khususnya 

angkatan 2013 Reguler 

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari 

pembaca yang tentunya bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi yang 

akan menjadi sebuah jilid-an skripsi yang baik nantinya setelah penelitian dan 

sidang akhir meja hijau.  

 

Medan,  Oktober 2017 

Penulis, 

 

 

Safrida Nasution 

NIM 5131131023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


