
KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan 

karunia yang dilimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk 

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. 

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih serta 

penghargaan yang sebesar-besarnyateristimewa ucapan terima kasih kepada kedua 

orang tua Saya Alm. Bapak Bustami dan Ibu Rohani yang selalu mendoakan dan 

memberikan dukungan kepada Penulis dengan segala cinta dan kasih sayangnya 

dan kepada pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan serta fasilitas 

sehingga skripsi ini dapat disusun. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima 

kasih dan penghargaan kepada : 

1. Ibu Dra. Rasita Purba selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah 

bersedia meluangkan waktunya dalam memberikan bantuan berupa 

semangat, arahan, bimbingan dengan sabar, sehingga semua kesulitan 

dapat teratasi. 

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

Universitas Negeri Medan. 

3. Bapak Prof. Dr. Sumarno, M.Pd, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik 

Fakultas Teknik Teknik Universitas Negeri Medan. 

4. Ibu Dr. Dina Ampera, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik dan 

selaku Dosen Penguji yang telah banyak memberikan arahan dan 

bimbingan kepada Penulis. 

5. Ibu Dra. Flora Hutapea, M.Pd selaku Dosen Penguji yang telah banyak 

memberikan masukan sehingga skripsi ini dapat mengarah sempurna. 

6. Ibu Dra. Juliarti, M.Si selaku Dosen Penguji yang telah banyak 

memberikan masukan sehingga skripsi ini dapat mengarah sempurna. 



7. Ibu Dra. Nurmaya Napitu, M.Si selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Kesejahteraan Keluarga. 

8. Kepada Bapak Kepala Sekolah beserta Guru-Guru dan Staf Pegawai di 

SMK Negeri 8 Medan yang telah membantu dan memfasilitasi penulis 

sehingga dalam persyaratan skripsi dapat terlaksana dengan baik. 

9. Kepada yang teristimewa Almh Kakandaku Jasmani, Abangda Suardi, 

Abangda Asan Basri dan abang iparku Syahrul Riady, kakak iparku kak 

Mar, kak Juli dan Siska Yulianti terima kasih untuk semua kasih sayang, 

motivasi, semangat, doa dan bantuan materi yang telah diberikan kepada 

penulis, serta seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan, memberikan 

semangat dan dukungan kepada Penulis. 

10. Kepada yang terkasih Anuardi terima kasih untuk semua kasih sayang, 

motivasi, semangat, doa dan bantuan materi yang telah diberikan kepada 

penulis. 

11. Kepada seluruh teman PKK Ekstensi/Reguler 2011 khususnya Lastarulina, 

Emalia, Aprimianti, Dermawanti, Maria, Irena .D. Pangestika, Halimah, 

Nesti A.Sebayang, Siti Aisyah, Desi Ratnasari, Anita Gultom, Murni 

Kariana, Anggi Purnomo Aji dan Iga Pratiwi yang telah memberikan 

sumbangan pikiran kepada penulis hingga skripsi ini selesai. 

 

Medan,    April  2016 

 

Erni Johan 

5111543004 

 

 


