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 KATA PENGANTAR 

 Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan 

karunia-Nya yang memberikan kesehatan dan keselamatan, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengguaan Media Pembelajaran 

Multimedia Macromedia Flash Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas X Tata Busana 

SMK Negeri 3 Tebing Tinggi”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi 

persyaratan memperoleh gelar sarjana Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas 

Teknik Universitas Negeri Medan. 

 Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari 

segi isi maupun tata bahasanya. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun, dalam upaya perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini. 

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu 

melancarkan proses penulisan skripsi ini, khususnya kepada kedua orang tua yaitu 

Bapak Ali Athar Sikumbang dan Ibu Milyati beserta keluarga besar yang telah 

memberikan bantuan baik berupa do’a, moril dan materil. Dan terkhusus juga untuk 

Ibu Dr. Dina Ampera, M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak 

meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing penulis dalam penyelesaian 

skripsi ini. 

Penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada: 

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

Universitas Negeri Medan 

2. Ibu Dra. Rosnelli, M.Pd selaku Wakil Dekan Fakultas Teknik Universitas 

Negeri Medan 
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3. Ibu Fatma Tresno, M.Si, selaku seketaris Jurusan Pendidikan  

Kesejahteraan Keluarga beserta seluruh jajarannya. 

4. Ibu Dra. Ermidawati, M.Pd, Ibu Dr. Farihah, M.Pd, dan Ibu Dra. Rosita 

Carolina, M.Pd selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan 

masukan dan saran dalam penyususnan skripsi ini. 

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan, 

terkhusus dosen Jurusan Pendidikn Kesejahteraan Keluargayang telah 

memberikan ilmu dan wawasan. 

6. Seluruh teman – teman mahasiswa Fakultas Teknik dan terkhusus 

mahasiswa PKK Reguler A 2013. 

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan ribuan terima 

kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. 

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua yang membutuhkan. 

 

 

Medan,   Januari 2018 
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