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KATA PENGANTAR 
 

 Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

rakhmat dan karunia yang dilimpahkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan 

dengan baik. Skripsi ini mengungkap peningkatan hasil belajar gambar teknik 

dengan menggunakan tipe pembelajaran berbasis masalah pada siswa kelas X 

Teknik Kendaraan Ringan SMK Bina Satria Medan T.A 2014/2015. 
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sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah memberi bantuan berupa 

arahan dan dorongan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih dan 

penghargaan kepada: 
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banyak membantu, mengarahkan, membimbing dan memberi dorongan 

sampai skripsi ini terwujud. 

2. Prof. Dr. Abdul Hasan Saragih, M.Pd, selaku narasumber yang telah 

banyak membantu dan mengarahkan penulis sampai skripsi ini terwujud. 

3. Dr. Eka Daryanto, MT, selaku narasumber yang telah banyak membantu 

dan mengarahkan penulis sampai skripsi ini terwujud. 

4. Drs. Muslim, M.Pd, selaku narasumber yang telah banyak membantu dan 

mengarahkan penulis sampai skripsi ini terwujud. 
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memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada penulis sehingga 
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6. Drs. Hidir Efendi, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Teknik Mesin 
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Teknik Mesin Unimed Medan. 

9. Prof. Dr. Abdul Hamid K, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Teknik Unimed. 
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dan memberi dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

13. Josua Simanjuntak, selaku sepupu yang telah banyak membantu dan 

memberi dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

14. Paktua dan Maktua Edo yang telah banyak membantu dan mendukung 

dengan moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini. 

15. Maktua Dani yang telah banyak membantu dan mendukung dengan moril 

dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini. 

16. Ika Logika Siahaan (†), selaku adik terkasih yang selama ini menjadi 

inspirasi dan motivasi penulis dalam menyelesaikan studi. 
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Dan,  paling akhir adalah kepada kedua orang tuaku, D. Siahaan dan D. 

Br. Purba, yang selalu mendukung dengan doa, moril dan material selama penulis 

menyelesaikan studi. Semoga amal baik dari berbagai pihak mendapatkan balasan 

yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. 
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