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KATA PENGANTAR 

 

 Rasa  syukur tiada terkira penulis ucapkan kehadapan Allah Bapa di surga 

dan Juruslamatku Tuhan Yesus Kristus  yang telah mencurahkan limpahan rahmat 

dan karunia-Nya dan menjaga penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Multimedia 

Pada Mata Pelajaran Intalasi Tenaga Listrik di Kelas XI SMK Negeri 5 Medan ”.  

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana 

Pendidikan pada Jurusan Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Medan. 

 Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan moril 

maupun material dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis 

menyampaikan salam hormat dan penghargaan yang tertinggi serta ucapan terima 

kasih yang tulus dan ikhlas semoga Tuhan membalas jasa-jasa mereka semua 

dengan rahmat dan karunia-Nya kepada yang terhormat: 

1. Drs. Wanapri Pangaribuan, M.T,M.M. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, 

yang dengan sabar memberikan bimbingan, arahan dan koreksi kepada 

penulis demi selesainya skripsi ini dengan baik. 

2. Dra. Hj. Rosnelli, M.Pd., Plt Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri 

Medan. 

3. Dr. Baharuddin, S.T.,M.Pd. Selaku Ketua Jurusan Pendidikan Teknik 

Elektro 

4. Dr. Salman Bintang,M.Pd. Selaku Sekretaris Jurusn Pendidikan Teknik 

Elektro 

5. Drs. Juaksa Manurung, S.T.,M.Si,  selaku dosen pembimbing Akademik 

sekaligus penguji yang banyak memberikan masukan kepada penulis. 
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6. Dra. Pintauli Sragih,M.Pd,  selaku dosen penguji yang banyak 

memberikan masukan kepada penulis. 

7. Dr. Salman Bintang,M.Pd,  selaku dosen penguji yang banyak 

memberikan masukan kepada penulis. 

8. Kedua orang tua, St.S Sihombing dan ibu R. Br,Sinaga semoga Tuhan 

Yang Maha Pengasih memuliakan keduanya karena mereka telah 

memelihara, mendidik dan membina penulis dengan sabar dan ikhlas. 

9. Teman – teman penulis mahasiswa Pendidikan Teknik Elektro 2011. 

Akhir kata, tegur sapa yang bersifat membangun sangat penulis harapkan 

untuk perbaikan dimasa selanjutnya.  Atas segala partisipasi semua pihak, penulis 

ucapkan terima kasih yang sebanyak- banyaknya. Semoga skripsi ini memberikan 

manfaat bagi penulis, peneliti pemula dan dunia pendidikan pada umumnya.  
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