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Dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan puji dan syukur pada 

Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan kasih – Nya yang memberikan kesehatan dan 

hikmat kepada penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan sesuai 

dengan waktu yang telah direncanakan. Skripsi ini berjudul 

PenerapanStrategiPembelajaranSiklus (learning Cycle) untuk Meningkatkan 

Aktifitas dan Hasil Belajar Rencana Anggaran Biaya pada siswa kelas XI SMK 

Negri 1 LubukPakam tahun ajaran 2013/2014. Penulisan skripsi ini dimaksudkan 

untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana 

Pendidikan pada Program Pendidikan Teknik Bangunan – Fakultas Teknik, 

Universitas Negeri Medan. 
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Teknik Bangunan UNIMED. 
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telah memberikan dan mengajarkan saya ilmu dan pengetahuan tentang 

bangunan kepada saya.  
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7. Bapak / Ibu staf tata usaha FT UNIMED yang telah memberikan bantuan. 

8. Pihak SMK Negeri 1 Lubuk Pakam yang telah memberikan saya izin untuk 

mengadakan obeservasi dan penelitian. 

9. Teristimewa kepada orang tua saya yang tercinta, Bpk. H. Sarumpaet  dan Ibu 

E. Hutabarat  yang telah membina, mendidik, memberikan dukungan dan 

semangat kepada saya sampai sekarang 

10. Kakak dan adek saya yang merikan semangat kepada saya  dan memberikan 

dukungan kepada saya sampai sekarang. 
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Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis memohon maaf atas 

keterbatasan yang ada. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan 
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dunia pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada 

semua pihak yang terlibat. Tuhan Yesus memberkati. 
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