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KATA PENGANTAR 

 

Puji  dan syukur penulis panjatkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan  

skripsi ini. Adapun hal yang akan dibahas penulis dalam skripsi ini mengenai 

“PENGEMBANGAN MEDIA PELAJARAN VIDEO INTERAKTIF 

BERBASIS ADOBE FLASH CS6 LANGKAH KERJA MENJAHIT JAS SEMI 

TAILORING PADA KELAS XII DI SMK NEGERI 1 BERINGIN”. 

Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih  

sedalam-dalamnya kepada kedua orangtua tersayang, ayahanda almarhum Bambang 

Pari Purnomo dan Ibunda Khisna Diana untuk semua pengorbanan, kasih sayang 

yang tiada henti, bimbingan, dukungan doa yang selalu menyertai penulis, serta 

semangat yang terus mengalir sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Dan kepada pihak yang telah memberi bantuan berupa arahan dan dorongan. 

Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Harun Sitompul, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Teknik 
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Kesejahteraan Keluarga dan selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah 
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memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini 

dapat dikerjakan dengan baik. 

4. Ibu Dra. Nurmaya Napitu, M.Si, selaku Ketua Prodi Tata Busana Fakultas 

Teknik Universitas Negeri Medan. 

5. Ibu Dra. Surniati Chalid, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Akademik dan 

selaku Dosen Penguji  yang telah memberikan bimbingan kepada penulis 

untuk menyelesaikan studi dengan baik. 

6. Ibu Dra. Halida Hanim, M.Pd selaku Dosen Penguji yang telah 

memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan 

dengan baik. 

7. Ibu Dra. Ermidawati, M.Pd selaku Dosen Penguji yang telah memberikan 

arahan dan bombing sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. 

8. Bapak Ilyas, M.Pd selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Beringin yang 

telah membantu dan memfasilitasi penulis sehingga dalam persyaratan 

skripsi dapat terlaksana dengan baik. 

9. Bapak Suharto, M.Si selaku Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 

Beringin yang telah membantu dan memfasilitasi penulis sehingga dalam 

persyaratan skripsi dapat terlaksana dengan baik. 

10. Ibu Sri Susilawati, M.Pd selaku guru bidang studi yang telah membatu dan 

memfasilitasi penulis dalam persyaratan skripsi dapat terlaksana dengan 

baik. 

11. Kepada Keluarga Besar Rifai bin Abu Bakar, terkhusus adik tersayang 

almh Aisyah Sakinah dan Ainna Rahmini  terima kasih untuk semua kasih 
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sayang, motivasi, semangat, doa dan material yang telah diberikan kepada 

penulis. 

12. Teman-teman PKK/Tata Busana Reguler dan Ekstensi 2013, Compas 

Family, Rukun Family 16 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang 

telah memberikan semangat, bantuan, motivasi sehingga skripsi ini dapat 

selesai dengan baik.  

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, 

penulis mengharapkan masukan yang bersifat membangun demi kesempurnaan 

skripsi ini. Semoga skripsi ini memberi manfaat bagi perkembangan ilmu busana. 
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