
iii 
 

KATA PENGANTAR 

 Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat 

dan karunia-Nya yang dilimpahkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikanuntuk 

memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana. Dalam penulisan ini, 

penulis tidak lepas dari hambatan dan rintangan. Namun dengan usaha yang 

maksimal yang sesuai dengan kemampuan beserta bantuan dari berbagai pihak, 

penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

 Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sedalam-

dalamnya kepada berbagai pihak khususnya yang teristimewa ucapan terimakasih 

kepada orangtua penulis bapak W.Sitanggang dan ibu F.br Tambunan yang selalu 

mendoakan dan mendukung penulis dengan segala cinta dan kasih sayangnya dan 

kepada pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan serta fasilitas sehingga 

skripsi ini dapat disusun dengan baik. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima 

kasih dan penghargaan kepada: 

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

2. Ibu Hj. Dra.Rosnrlli, M.Pd selaku wakil Dekan I Fakultas Teknik 

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

Keluarga 

4. Ibu dra. Nurmaya Napitu, M.Si, selaku Ketua Prodi PKK Fakultas Teknik  



iv 
 

5. Ibu Nining Tristantie, S.Pd, M.Des, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang 

telah banyak meluangkan waktunya dalam memberikan bantuan berupa 

semangat, arahan, dan bimbingan dengan sabar sehingga semua kesulitan 

dapat teratasi dengan baik 

6. Ibu Dra. Rohana Aritonang,M.Pd, selaku Dosen Penguji sekaligus Dosen 

Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan 

kepada penulis 

7. Ibu Dra. Rasita Purba, M.Kes, selaku Dosen Penguji yang telah banyak 

memberikan masukan sehingga skripsi ini dapat mengarah sempurna 

8. Ibu Dra. Surniati Chalid, M.Pd, selaku Dosen Penguji yang telah banyak 

memberikan masukan sehingga skripsi ini dapat mengarah sempurna 

9. Kepada Bapak Kepala Sekolah serta Guru-Guru dan Staf Pegawai SMK  

Negeri 1 Berastagi khusus nya Ibu Roslilayanti S.Pd, selaku guru pembimbing 

di SMK Negeri 1 Berastagi yang telah bersedia memberikan informasi dan 

membantu dalam proses penulisan skripsi  

10. Kepada Abang-Abang, Adik-Adik dan seluruh keluarga yang selalu 

memberikan semangat dan dukungan kepada penulis 

11. Kepada Teman-Teman PKK Reguler dan Ekstensi 2011 dan teman-teman 

yang telah banyak  memberikan sumbangan pikiran, semangat dan waktu 

kepada penulis  



v 
 

12. Kepada Teman-teman kos 120  kak maruh, tasia, ella dan  natalia yang selalu 

memberikan dukungan semangat kepada penulis 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan 

baik isi maupun tutur bahasa, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan 

saran yang positif dan membangun penyempurnaan skripsi ini. Atas 

perhatiannya, penulis ucapkan terimakasih. 

 

 

 

Medan ,      November  2018 

Penulis  

 

Rohdearna Romasinta  

 


