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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 

kasih karunia-Nya sehingga penulisan proposal penelitian ini dapat berjalan 

dengan baik. Proposal penelitian ini berjudul ““Pengaruh Model Pembelajaran 

Tipe Pair Checks Terhadap Hasil Belajar Memahami Dasar – Dasar 

Elektronika Pada Siswa Kelas X Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL) Di 

SMK Swasta Imelda Medan T.P.2017/2018”. Proposal penelitian disusun untuk 

memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada jurusan 

Pendidikan Teknik Elektro, Program Studi Pendidikan Teknik Elektro S1. 

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada 

Prof.Dr.Paningkat Siburian.M.Pd, selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis, 

yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan pada penulis dalam 

menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dalam penulisan proposal penelitian ini 

penulis banyak menemukan rintangan dan tantangan, akan tetapi berkat rahmat 

dan kasih sayang Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu penulis mengucapkan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya yang saya sangat cintai 

yaitu : ayahanda J.M. Panjaitan, S.Pd dan Ibunda H.Siregar, mereka lah yang 

menjadi inspirasi dan semangat penulis. Karena berkat doa merekalah saya dapat 

menyelesaikan proposal penelitian ini. 

Dan juga penulis mengucapkan terima kasih kepada  seluruh rekan – rekan 

yang selama ini banyak membantu dan bekerja sama dengan penulis selama 

perkuliahan maupun dalam menyelesaikan proposal ini.  

      Pada kesempatan kali ini penulis juga menyampaikan terima kasih kepada 

Yth: 



iii 
 

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

2. Dr. Baharuddin, S.T, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Teknik 

Elektro Unimed. 

3. Dr. Salman Bintang, M.Pd, selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Teknik 

Elektro Unimed / narasumber yang telah banyak memberikan masukan 

serta saran kepada saya dalam penulisan skripsi ini. 

4. Prof.Dr.Paningkat Siburian, M.Pd selaku Dosen Pembimbing skripsi saya 

yang telah banyak membimbing saya dalam penulisan skripsi ini. 

5. Drs. Abner Pasaribu, ST selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) / 

narasumber yang telah banyak memberikan masukan serta saran kepada 

saya dalam penulisan skripsi ini. 

6. Dr.Sukarman Purba, S.T., M.Pd selaku pengarah / narasumber yang telah 

banyak memberikan masukan serta saran kepada saya dalam penulisan 

skripsi ini. 

      Akhirnya penulis menyadari bahwa proposal penelitian ini masih jauh dari 

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

pembaca yang tentunya bersifat membangun demi kesempurnaan proposal 

penelitian ini. Semoga amal baik dari berbagai pihak mendapat balasan yang 

setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. 

Medan,      April 2018 

Penulis, 
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