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KATA PENGANTAR 

Segala puji dan ucapan rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 

atas berkat dan RahmatNya lah penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.  

Skripsi ini berjudul ”Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran 
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Fakultas Teknik. 
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banyak memberikan saran dan masukan. 
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7. Terimakasih juga kepada Kak Nuri yang selalu membatu saya dalam pengurusan 
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8. Bapak Abadi S.pd,  selaku kepala sekolah SMK Negeri 1 Bener Meriah 

9. Staf Tata Usaha, Ketua Jurusan, Guru – guru di Jurusan Bangunan serta siswa – 

siswi kelas X Program Keahlian Teknik Konstruksi kayu di SMK Negeri 1 

Bener Meriah. 
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memberikan dukungan serta bantuan dalam menyelesaikan masalah yang 

dihadapi dalam penyusunan skripsi ini. 

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. Tak Ada Gading Yang Tak Retak”. Seperti itu pula kondisi dari 

skripsi yang penulis kerjakan ini. Penulis sadar sepenuhnya masih banyak 

kekurangan disana sini, oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan 

saran yang bersifat konstruktif untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata 

penulis berharap agar skripsi ini dapat memberi tambahan ilmu dan memberi 

manfaat kepada siapapun yang membacanya. Terima kasih. 
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