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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur diucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat diselesaikan studi dengan baik dan 

memperoleh bekal ilmu pula, dan dalam kesempatan ini adapun maksud penulisan 

ini ialah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjan Pendidikan di 

Universitas Negeri Medan , maka dari itu telah dibuat proposal ini dengan judul : 

“Hubungan Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran Gambar Konstruksi 

Bangunan  Dengan Minat Berwirausaha Kelas XI Program Keahlian teknik 

Gambar Bangunan SMK Negeri 1 Lubuk Pakam”. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi masih jauh dari sempurna, 

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

sangat diharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempernaan Skripsi ini. 

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan 

dan bantuan dari berbagai pihak berupa materi, dukungan dan informasi. Dalam 

kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada : 

1. Prof. Dr. Harun Sitompul, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas 

Negeri Medan serta selaku dosen pembimbing Skripsi yang telah banyak 

memberikan waktu, nasehat, arahan serta petunjuk kepada penulis dari awal 

hingga akhir proposal ini dengan baik. 

2. Drs. Asri Lubis, ST, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Teknik 

Bangunan dan juga sebagai narasumber yang senatiasa memberikan arahan 

dan motivasi kepada penulis terhadap skripsi ini. 

3. Dr. Zulkifli Matondang M,Si., selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Teknik Bangunan Fakultas Teknik . 
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4. Drs. Nono Sebayang, ST, M.Pd, selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Teknik 

Banguan serta selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) dan juga sebagai 

narasumber yang senatiasa memberikan arahan dan motivasi kepada penulis 

terhadap skripsi ini. 

5. Drs. Iskandar Tambunan, M.Pd selaku narasumber yang telah memberikan 

banyak saran, nasehat, arahan dan motivasi terhadap skripsi ini. 

6. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Universitas Negeri Medan, khususnya di 

fakultas Teknik, yang telah menyumbangkan ilmu dan pengetahuannya 

kepada penulis selama masa perkuliahan. 

7. Pihak SMK Negeri 1 Lubuk Pakam Khususnya Kepala Sekolah Drs. Kiniken, 

M.Pd, selaku kepala sekolah di SMK Negeri 1 Lubuk Pakam yang telah 

memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di sekolah yang 

beliau pimpin. 

8. Teristimewa kepada keluarga tercinta dan kedua orang tua tercinta (alm. 

Mhd. Arsyad) dan Ibunda (Latifah Hanum) yang telah memberikan dukungan 

secara moral dan maupun materi, memberikan doa, dukungan serta semangat 

kepada penulissampai saat ini. 

9. Buat adik-adikku tersayang beserta sanak famili yang telah menjadi 

penyemangat dan pendorong untuk lebih optimis dan tegar dalam menjalani 

tuntutan hidup termasuk selesainya skripsi ini. 

10. Senior – senior PTB yang telah memberikan bantuan, masukan dan saran. 

11. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan 

Universitas Negeri Medan terima kasih atas dorongan, kebersamaan dan 

semangat yang diberikan sehingga skripsi ini terselesaikan. 
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Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis memohon maaf atas 

keterbatasan  yang ada. Semoga hasil ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi menuju kemungkinan keberhasilan di dalam dunia 

pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 

yang terlibat. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan senantiasa memberikan 

rahmat dan hidayah-Nya. Amin Ya Robbal Alamin. 

 

Medan,      Agustus 2016 

     Penulis, 

 

 

     Nurul Huda Putri 
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