
KATA PENGANTAR 

 

 

 Puji dan syukur tiada terkira penulis ucapkan kehadirat-Nya yang telah 

mencurahkan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul,” Hubungan Disiplin Belajar dan Motivasi 

Berpretasi Dengan  Hasil Belajar Gambar Teknik Pada Siswa Kelas X Program 

Keahlian Teknik Instalasi Permesinan Perkapalan SMK Swasta Bahari Hangtuah 

Belawan 2012/2013”. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan ntuk 

memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Pada Jurusan Pendidikan Teknik Mesin 

Universitas Negeri Medan. 

 Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan moril 

maupun materiil 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. Yang  terhormat Ayahanda  Tercinta yang telah di panggil Tuhan ke 

sisinya. Selamat jalan  ayah  semoga engkau bersatu dengan para kudus di 

surga kami akan selalu mengenang mu. Karena engkau selalu memberi 

semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

2. Ibunda tercinta semoga Tuhan Yang Maha Pengasih memuliakan engkau 

  karena engkau  telah memelihara, mendidik dan membina penulis dengan 

sabar dan ikhlas menuju masa depan cemerlang serta kakanda dan adinda 

yang tersayang. 



3. Bapak Prof. Dr. Abdul Hamid K, M.Pd selaku Dekan Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Medan dan seluruh Staf  administrasi di jajaran 

fakultas teknk. 

4. Bapak Prof. Dr. Sumarno, M.Pd selaku Pembantu Dekan I Fakultas 

Teknik UNIMED. 

5. Bapak Drs. Hidir Efendi, M. Pd, selaku  Ketua Jurusan Pendidikan Teknik 

Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan. 

6. Bapak  Drs. Pudin Saragih, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan  

Sekretaris Jurusan Pendidikan Teknik Mesin  Fakultas Teknik Universitas 

Negeri Medan. yang dengan sabar memberikan bimbingan, arahan dan 

koreksi kepada penulis demi selesainya skripsi ini dengan baik. 

7. Bapak Heru Wibowo, selaku Kepala Sekolah SMK Swasta Bahari 

Hangtuah Belawan yang telah memberikan bantuan dalam pengumpulan 

data. 

8. Semua rekan-rekan mahasiswa yang telah banyak memberikan bantuan 

moril maupun materil dan semua sobat-sobat yang tidak bisa ku sebutkan 

satu-persatu. 

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. Mudah-mudahan skripsi ini 

memberikan mamfaat bagi penulis, peneliti pemula dan dunia pendidikan pada 

umumnya.  

      Medan,    Februari 2013 

       Penulis, 

 

       Irwan Nainggolan. Amd 

        NIM. 5104121003 



 

 

 


