
KATA PENGANTAR 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kepada allah SWT, atas segala rahmat  dan karunia-

nya yang memberikan  kesempatan dan hikmat  sehingga proposal penelitian ini  dapat di 

selesaikan dengan baik. 

Proposal penelitian  ini berjudul “ penerapan model pembelajaran two stay two stray 

untuk meningkatkan hasil belajar rencana anggaran  (RAB)  di kelas XI  Teknik gambar 

bangunan  smk negeri lubuk pakam  tahun ajaran 2014/2015. 

Penulis menyadari  sepenuhnya  bahwa proposal  penelitian ini  masih jauh  dari 

sempurna, baik isi maupun  tutur bahasanya. oleh sebab itu, melalui kesempatan  ini penulis  

sangat mengharapkan  saran dan kriitik  dari pembaca demi  kesempurnaan  proposal 

penelitian ini. 

Selama penyusunan laporan ini, penulis banyak mendapat nasehat, bimbingan, 

arahan, kritik, dan saran serta bantuan baik dalam bentuk moril maupun material dari 

berbagai pihak. Dalam kesempatan  ini penulis ingin mengucapkan  terima kasih kepada: 

1. Prof.Dr.Harun Sitompul, M.Pd selaku dosen pembimbing sekripsi  yang telah banyak  

memberikan waktu, tenaga, pikiran, ide, nasehat, bimbingan kepada penulis. Sehingga 

penulis dapat menyelesaikan  penyusunan laporan  proposal  ini dengan baik 

2. Bapak.Drs. Edim Sinuraya . ST. MPd  selaku  dosen  pembimbing    (PA) dan sebagai  

Dosen Narasumber  yang  selalu  membimbing   dan  memberi  nasehat  selama  

perkuliahan  di Universitas  Negeri Medan. 

3. Drs. Juanda Sianipar,M.Pd Selaku Dosen Narasumber 

4. Kinanti Wijaya,M.Sc. Selaku Dosen Narasumber 

5. Bapak prof. Dr. Abdul Hamid.K.M.Pd, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas 

Negeri Medan 



6. Bapak Drs. Asri lubis. ST, M.Pd, selaku  ketua jurusan  Pendidikan Teknik Bangunan  

Fakultas  Teknik Universitas Negeri Medan  

7. Bapak dan ibu dosen jurusan  Pendidikan Teknik Bangunan / Teknik Sipil yang telah 

memberikan ilmu pada saat  perkuliahan 

8. Bapak /ibu pengawai adminitrasi Fakultas  Teknik  Universitas Negeri Medan 

9. Terima kasih kepada orang Tua saya  yang sangat, saya cintai  dan kusayangi  

Ayahanda Kamat Harjo dan Ibunda Nurmayani yang telah memberikan doa, nasehat, 

dana, dengan senantiasa  memberikan motivasi serta dorongan  kepada saya. 

10. Terima kasih kepada Abang, Kakak, dan Adik saya  yang sangat saya cintai dan 

kusayangi Kakanda  Miswandi, Suyono, Suhendri, Kakak Tursiah dan Adinda  

Sitirohani, Halimah Nasution, Fitri Nasution yang telah memberikan  Doa dan 

senantiasa memberikan motivasi. 

11. Rekan –rekan Kost jln. Durung, gang amal  No. 1A. Ardi Syaputra, Alfatahillah, Ari, 

Miza Sasril, Windi Prasetya. Dan rekan-rekan kost lama jln. pimpinan No. 131 

Adiraspatih, Amin, Andre, Herman, Imam, Mail, Nanang, Rio, Sidik, Surya Darma. 

Yang banyak menuangkan pikirannya kepada saya dan juga senantiasa memberikan 

motivasi. 

12. Dan buat rekan –rekan mahasisa/mahasiswi Pendidikan  Teknik Bangunan Angkatan  

2009  yang telah  banyak  memberikan  masukan, dorongan  dan informasi sampai 

penyempurnaan laporan ini. 

Akhir  kata  penulis  mengucapkan  banyak  terima  kasih, muda-mudahan  laporan ini 

dapat bermanfaat  bagi para  pembaca. Semongga Tuhan  Yang Maha Esa  selalu 

memberikan kita senantiasa. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Medan,    Februari /2015 

Penulis  
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