KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas
segala berkat, karunia dan kasih-Nya yang senantiasa melindungi, menyertai,
memimpin dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penyusunan, penulisan
skripsi ini dengan jidul “Hubungan Pemanfaatan Laboratorium Komputer Dan
Motivasi Belajar Dengan Hasil Belajar Menggambar Lanjut Dengan Perangkat
Lunak (AutoCAD) Pada Siswa SMK Negeri 1 Lubuk Pakam”.
Skripsi ini adalah sepenuhnya sebagai syarat untuk menyelesaikan study
strata satu dibidang pendidikan, dengan demikian tentulah skripsi ini menjadi
ukuran bagi seseorang dapat dikatakan Sarjana Pendidikan (S.Pd) yang
bertanggungjawab dan profesional dibidang pendidikan/keguruan. Skripsi ini juga
merupakan jawaban atas pertanyaan yang muncul dibenak penulis ketika
melaksanakan praktek mengajar masa itu, yaitu tentang apakah ada hubungan
yang positif dan signifikan antara fasilitas/sarana belajar dalam hal ini
laboratorium komputer dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa?, inilah
pertanyaan awal yang melatar belakangi penelitian ini, dengan harapan penulis
mendapatkan jawaban ilmiah atas kendala siswa yang selama ini kurang terampil
dalam mata pelajaran keahliannya terutama mata pelajaran yang berhubungan
dengan laboratorium komputer.
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa ada
banyak pihak yang membantu dan berkontribusi besar dalam penyelesaian skripsi
ini, maka penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada yang terhormat :
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bermanfaat selama penyusunan skripsi ini.
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3. Prof. DR. Abdul Hamid K, M.Pd, sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas
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5. Dr. Zulkifli Matondang, M.Si, sebagai Ketua Program Studi Pendidikan
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7. Dosen-dosen Universitas Negeri Medan khususnya Jurusan Pendidikan
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saya selama melaksanakan kuliah.
8. Drs. Kiniken Sembiring, M.Pd selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Lubuk
Pakam serta para staf dan guru yang telah banyak membantu dan mendukung
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9. Kedua orang tua saya Birman Sinambela dan Rosnawati Hutasoit, yang tidak
henti-hentinya memberikan kasih sayang, support, semangat dan doa kepada
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10. Saudara/i saya yaitu : Manna Sinambela, A.Md, Helga Sinambela, S.Kom,
Mysun Sinambela, SE, Maharaja Sinambela, A.Md, Ebenezer Sinambela dan
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dan motivasi bagi saya.
11. Saudara/i NAPOSO SINAMBELA (Anak, Boru, Bere dohot Ibebere)
Sumatera Utara.
12. Senior Member/Friends dan adek-adek junioran yang tergabung dalam
Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) se-Indonesia dan Cabang
Medan terkhusus yang berada di Komisariat Fakultas Teknik Universitas
Negeri Medan (GMKI FT-UNIMED) yang sedari awal menjadi komunitas
yang selalu berada di garda terdepan untuk menata mimpi, menggali ilmu,
menghadapi tantangan dan menggapai tujuan bersama demi kesuksan bersama
dengan prinsip Tinggi Iman, Tinggi Ilmu dan Tinggi Pengabdian.
13. Saudara/i satu klub bola kaki dan klub bola futsal yang tergabung dalam
EAGLE’S FC.
14. Saudara/i satu daerah asal yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Kristen
Tapanuli Tengah (GEMAKITA) Universitas Negeri Medan.
15. Sahabat terdekat saya Aldion Ega Tampubolon (Sekretaris PK GMKI FTUNIMED M.B 2013-2014), Jacob Pakpahan, Holong Ganda Putra Saragih
dan Rihat Simanjuntak (Ketua, Sekretaris dan Bendahara PK GMKI FTUNIMED M.B 2014-2015), Horas Togatorop (Ketua PK GMKI ITM M.B
2014-2015), Michael H. Rajagukguk (Ketua PK GMKI FMIPA-UNIMED
M.B 2013-2014), Risky Parhusip (Ketua PK GMKI FIS-UNIMED M.B 20132014), Bintang S.T Tumanggor (Ketua PK GMKI FIP-UNIMED M.B 20132014), Novenri Alex Mangaraja Pasaribu (Ketua Umum DPD SAPMA IPK
Kab. Tapanuli Tengah), Marudut Hutabarat (Sekretaris Umum DPD SAPMA
IPK Kab. Tapanuli Tengah), Dedi Paino Manalu (Bendahara Umum DPD
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SAPMA IPK Kab. Tapanuli Tengah) dan Adiwingroni Nainggolan (Sekretaris
Umum SAPMA IPK Komisariat Universitas Negeri Medan) yang selalu ada
dan saling menguatkan dalam segi pelayanan dan seperjuangan dalam
beberapa hal.
16. Sahabat-sahabat terbaik saya secara khusus di kelas PTB Ekstensi 2008 dan
secara umum seluruh saudara-saudari mahasiswa di Fakultas Teknik
Universitas Negeri Medan yang setia berbagi ilmu dan pengalaman selama ini.
17. Seluruh teman-teman saya yang namaya tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari
kesempurnaan, baik dari isi, penulisan maupun bahasanya. Oleh karena itu penulis
sangat terbuka untuk menerima saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca
guna penyempurnaan skripsi ini.
Akhir kata penulis ucapkan terimakasih banyak untuk kita semua,
semoga skripsi ini bermanfaat bagi saya dan bagi para pembaca dengan satu
tujuan untuk menata dan memperbaiki dunia pendidikan kita yang masih jauh dari
yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini.
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