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memberikan bimbingan kepada  penulis selama masa perkuliahan. 

6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf pegawai program studi pendidikan Tata 
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7. Ibu Ennike Pangaribuan SE, M.Si selaku Kepala Sekolah di SMK.2 (BM) 

Tri Sakti Lubuk Pakam yang telah memberikan saya izin untuk 

melakukan penelitian di sekolah tersebut dan juga siswa kelas XI ADM 

yang mau bekerja sama dalam pengisian angket yang penulis bagikan. 

8. Teristimewa kepada kedua orangtua saya yaitu Ayahanda tercinta Herbet 

Tampubolon, dan Ibunda tersayang Roma Uli Simamora yang telah 

membesarkan saya dan memperjuangkan saya dengan semangat dan kasih 

sayang yang begitu besar dan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan 

studi program di Perguruan Tinggi Negeri. Penulis mempersembahkan 

skripsi ini sebagai perwujutan rasa tanggungjawab dan terimakasih atas 

cinta dan pengorbanan yang selama ini diberikan kepada saya. 

9. Kakak- kakak ku tersayang Lestary Tampubolon dan  Devi Risma waty 

Tampubolon, serta adik-adik ku Novana Diana Tampubolon, Rodelima 

Tampubolon, Demang Bonando Tampubolon, Bona Pulo Tua 

Tampubolon, dan Goklas Tampubolon, penulis mengucapkan banyak 

terimakasih karena telah memberikan dukungan kepada penulis.  

10. Buat Sahabat -sahabat tersayang Rizki A. Marpaung ,Sarmaida Siburian , 
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Kepada semua pihak yang telah membantu, saya  tidak bisa membalas 

jasa yang telah diberikan kepada saya, hanya kepada Tuhan jualah kita  

berserah diri semoga semua apa yang telah diberikan itu mendapat imbalan 
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Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi  ini masih banyak 
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kesempurnaan skripsi  ini.  

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi bermanfaat bagi kita semua 
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memberkati dan melimpahkan dan melimpahkan kasih karuniaNya kepada 

semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini. 
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