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5. Prof.Dr. Paningkat Siburian, M.Pd selaku Dosen penguji yang juga telah 

memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan Skripsi ini. 

6. Dra.Pintauli Saragih, M.Pd selaku Dosen penguji yang juga telah memberikan 

masukan kepada penulis dalam penyusunan Skripsi ini 

7. Dr. Salman Bintang selaku sekretaris jurusan di jurusan Pendidikan Teknik 
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dalam penyusunan skripsi ini 

9. Tulang saya K. Marbun, Kakak saya Wisma Wati Tamba, abang saya Aspen 
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10. Teman-teman di kost Jl. Tanduan NO.138 medan Gilbert, Reni, Rina, 

fitri,Kanti, serta Teman-teman seperjuangan Febri, Agus Tinus, Andika, 

Irwanto,Winro,Pinal,Epan,Irma,Lasro,dan terutama Risdawani Sitompul yang 
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Penulis menyadari betul bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh 
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