
KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat 

dan karunia-Nya  yang senantiasa melindungi, menyertai, memimpin dan membimbing, sehingga 

dapat menyelesaikan  laporan skripsi.  Adapun judul laporan skripsi ini adalah “ Penerapan 

Media Powerpoint Pada Pembelajaran Untuk Meningkatkan Aktivitas  Dan Hasil Belajar 

Rencana Anggaran Biaya (RAB) Siswa Kelas X Program Keahlian Teknik Batu Dan Beton 

SMK N 1 Merdeka Berastagi Tahun Pelajaran 2014/2015 ”.  

Laporan skripsi ini  masih jauh dari kesempurnaan, baik dari isi maupun dari tutur 

bahasanya. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan saran  dan kritik yang konstruktif  dari 

pembaca guna  penyempurnaan laporan skripsi  ini. Tiada kata yang dapat  saya ucapkan untuk 

mengungkapkan  rasa berterima kasih kepada semua pihak atas bantuan  yang diberikan dalam 

penyelesaian laporan skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan ini  dengan segala ketulusan dan 

kerendahan hati saya mengucapkan banyak terimah kasih kepada: 

1. Bapak Drs.Juanda Sianipar, M.Pd. , selaku dosen pembimbing Skripsi yang telah banyak 

meluangkan waktu untuk memberikan perhatian, nasehat, bimbingan serta masukan dan 

saran yang sangat berharga dalam proses penyusunan skripsi ini. 

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

Negeri Medan. 

3. Bapak Drs.Asri Lubis ST.,M.Pd.  sebagai ketua Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan 

dan dosen penguji atau narasumber yang telah memberikan masukan dalam 

penyempurnaan skripsi ini. 

4. Bapak Drs.P Hutagaol M.Pd sebagai dosen Pembimbing Akademik serta dosen penguji 

atau narasumber yang telah memberikan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini. 

5. Bapak Drs. Nono Sebayang, ST., M.Pd, selaku Ketua Program Studi Pendidikan teknik 

bangunan, yang banyak memberikan masukan dan petuah dalam hal akademik maupun 

skripsi ini. 

6. Bapak Drs. Edim Sinuraya, M.Pd sebagai dosen penguji atau narasumber yang telah 

banyak memberikan masukan dalam menyempurnakan skripsi ini.. 

7. Bapak Sedek Ginting S.Pd sebagai kepala sekolah SMK N 1 merdeka . 



8. Bapak/ibu dosen di lingkungan UNIMED Medan, khususnya Jurusan Pendidikan Teknik 

Bangunan UNIMED Medan yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya selama 

perkuliahan. 

9. Ayahanda Iskandar Bangun dan Ibunda S.Br Ginting  yang telah melahirkan, mengasuh 

dan membiayai serta memberikan bantuan moril dan materil dalam menyelesaikan 

laporan  skripsi ini.  

10. kakanda Siti Aisyah, abanganda andri,dan  Adik serta sanak famili yang memberikan 

bantuan dan semangat dalam penyusunan laporan skripsi ini.  

11. Adinda Hermina Natalia Sihombing yang selalu memberikan semangat dan juga kasih 

sayang  dalam menyelesaikan laporan skripsi ini. 

12. Kakanda yusniawati, Ahmad Gofur, Waras sari sebagai sahabat sekaligus kakak dan 

abang yang selalu memberikan dukungan dan motivasi. 

13. Seluruh rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Jurusan Teknik Bangunan yang telah 

bersedia meluangkan waktunya   dalam  membantu memberikan masukan selama 

penulisan skripsi ini . 

Atas bantuan dan bimbingan yang telah  diterima selama ini, penulis berdoa semoga Tuhan 

Yang Maha Esa selalu melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Akhinya saya 

berharap semoga laporan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca untuk menambah informasi 

tentang kependidikan di indoneisa, khususnya di sumatra utara. 
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Andi Kusmanto Bangun 

        NIM.5102111010 

 

 


