
 
 

ii 
 

KATA PENGANTAR 
 

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah 

memberikan kesehatan, keselamatan, dan kesempatan kepada penulis sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir untuk memperoleh 

gelar sarjana. 

Dalam proses pembuatan skripsi ini, penulis banyak mengalami berbagai 

kendala, namun berkat bimbingan, dukungan dan motivasi berbagai pihak baik 

moril, material, dan spiritual serta informasi sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik - baiknya. Oleh karena itu penulis ingin 

mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Ibu Dra. Dwi Diar Estellita M.Pd sebagai dosen pembimbing skripsi yang 

telah banyak memberikan motivasi, bantuan, bimbingan serta pengetahuan 

yang luas dalam memberi arahan kepada penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

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

Bapak Prof. Dr. Sumarno, M.Pd, sebagai Wakil Dekan I, yang telah 

membantu penulis. 

3. Ibu Dr. Dina Ampera, M.Si, sebagai Ketua Jurusan PKK, dan Ibu Dra. Fatma 

Tresno Ingtyas, M.Si sebagai Sekretaris Jurusan PKK yang telah membantu 

penulis. 

4. Ibu Dr. Esi Emilia M.Si sebagai dosen narasumber serta Pembimbing 

Akademik yang selalu memberikan motivasi dan bimbingan serta informasi 

yang banyak membantu saya dalam perkuliahan. 

5. Ibu Dr. Erli Mutiara M.Si sebagai ketua Prodi Pendidikan Tata Boga serta 

dosen narasumber yang telah memberikan banyak bimbingan dan juga arahan 

demi kebaikan skripsi ini. 

6. Ibu Dra. Adi Kahriani M.Si sebagai dosen narasumber yang telah 

memberikan banyak bimbingan dan juga arahan demi kebaikan skripsi ini. 

7. Bapak/Ibu dosen di Lingkungan UNIMED, khususnya Program Studi 

Pendidikan Tata Boga Fakultas Teknik yang tidak dapat disebutkan namanya 



 
 

iii 
 

satu per satu yang telah memberikan informasi dan pembelajaran yang dapat 

berguna kepada penulis selama menempuh pendidikan. 

8. Bapak Drs. Kelion sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Berastagi yang 

telah memberikan izin penelitian dan membantu penulis selama 

melaksanakan penelitian di sekolah tempat penelitian. 

9. Ibu Mience Sarlota Pinem S.P sebagai guru bidang studi dan seluruh guru 

TPHP serta seluruh siswa XI TPHP yang telah membantu penulis selama 

melaksanakan penelitian di sekolah tempat penelitian. 

10. Keluarga tercinta Ayahanda almarhum Ismunedy dan Ibunda Willy Mesriati, 

Embah Waginem, mas Windy Handika, kak Dewi Kartika, Om Mayor Amran 

Samosir SH, Ibu drg. Sri Rahayu, Om Sudarwis Effendi ST, Ibu Rani 

Hernawati AMk, Nadira, Farres, Gendis dan seluruh keluarga yang selalu 

mendo’akan memberikan motivasi, dukungan serta perhatian kepada penulis.  

11. Teman – teman seperjuangan yang juga sedang berusaha mendapatkan gelar 

sarjananya yaitu Eka Prastia, Emma Febyarvita, Tri Handayani, Novira 

Handayani, Hilal Nurhabibah, Sylvia Kartika Jindan, Annisa Riski, Sri 

Handayani Putri, Syahputri, Liana Atika, Rifa’i, Silviani, Tirta yang telah 

bekerja keras selama perkuliahan dan penyusunan proposal maupun skripsi. 

12. Dan seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa Pendidikan Tata Boga 

Reguler dan Ekstensi 2011 serta pihak-pihak yang tidak disebutkan yang 

telah memberikan dukungan, motivasi, serta semangat kepada penulis. 

Masih banyak pihak-pihak lain yang mendukung dan tidak mungkin 

penulis sebutkan satu–persatu. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih atas 

atas bantuan dan dukungan serta bimbingan yang diberikan kepada penulis. 

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca yang akan 

membantu dalam pembuatan karya ilmiah lainnya. Terimakasih.  

 Medan,       April  2016 

 Hormat Penulis 

 

 

 

 Andria Luvitasari 

                                                         NIM. 5113142001 


