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   Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas 

rahmat dan hidayahnya yang senantiasa melindungi dan membimbing penulis 

sehingga dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi ini dengan 
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telah membimbing penulis dari awal kuliah hingga sekarang. 

7. Ibu Dra. Rohana Aritonang, M.Pd. sebagai Penguji yang telah banyak 

memberikan masukan dalam penyelesaian skripsi ini. 

8. Ibu Dra. Ismawati S.Pd sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Tebing 

Tinggi dan ibu Sri Supiani S.Pd yang telah banyak memberikan arahan 

kepada penulis. 
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yang telah mengajarkan ilmunya kepada penulis diperkuliahan. 
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moril dan materil kepada penulis. 
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kepada penulis. 
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tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan 

dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. 

15.  Para responden (siswa-siswi) SMK Negeri 3 Tebing Tinggi yang telah 

membantu penelitian ini dengan meluangkan waktunya untuk mengisi soal 
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Atas bantuan dan bimbingan yang telah penulis terima selama ini, penulis 
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dunia penelitian. 
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