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melimpahkan rahmat dan karuniaNya yang senantiasa melindungi, menyertai,
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yang telah banyak membantu dan mendukung penulis selama ini.
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6. Bapak Drs. Juaksa Manurung, ST. M.Si selaku Dosen Pembimbing

Akademik sekaligus dosen penguji skripsi.

7. Bapak Drs. Marsangkap Silitonga, M.Pd selaku dosen penguji skripsi.
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8. Bapak Drs. Jongga Manullang, M.Pd selaku dosen penguji skripsi.

9. Bapak H.M.T. Wahyu Amami,K.Jd,M.Pd selaku kepala sekolah SMK Swasta

Harapan Stabat yang telah mengijinjan saya untuk melakukan penelitian di

sekolah tersebut.

10. Bapak Bambang Andi Syahputra dan Bapak Zulkhairi Fauzi Selaku ketua

prodi TKJ yang telah banyak membantu dalam penelitian dan mensuport saya

untuk semangat dalam mengerjakan laporan skripsi.

11. Sahabat – sahabat terbaikku, serta semua rekan-rekan mahasiswa jurusan

Pend. Teknik Elektro angkatan 2008 dan semua pihak yang telah membantu

penulis selama ini.

Atas bantuan dan bimbingan yang telah penulis terima selama ini, penulis

berdoa semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat dan BerkahNya kepada

kita semua

Akhir kata penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi

peningkatan mutu pendidikan dimasa yang akan datang, Amin.
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