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Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas hidayah dan karuniaNya, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu 

syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas 

Teknik Universitas Negeri Medan. 

Serta Sholawat bertangkai salam penulis hadiahkan pada Nabi Muhammad 

SAW, serta keluarga dan para sahabat. Semoga beliau senantiasa berkenan 

memberikan syafaatnya di akhirat kelak. 

Teristimewa penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada Ayahanda 

Parlindungan siregar serta Ibunda Ernawati Harahap yang telah dengan sabar 
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Parlina Siregar, kakak Mimi Parlina Siregar, adik Wiwin Parlina siregar, dan adik 
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doa bagi penulis. 
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M.Pd yang telah penuh kesabaran dan perhatian memberikan bimbingan, 
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3. Ibu Dra. Lina Pangaribuan, M.Pd  dan Ibu Dra. Nurhayati Tanjung, M. Pd 

selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan saran dan masukan 

kepada peneliti dalam penulisan skripsi ini. 

4. Seluruh Dosen dan pegawai administrasi Fakultas Teknik Unimed yang 

telah banyak membantu penulis selama ini. 

5. Bapak Robeth A. Lesbata, S.Pd M selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 10. 

Medan yang telah memberikan izin pelaksanaan penelitian serta guru kelas 

X KC 1 dan X KC 2 Ibu Miranda, S.Pd. yang juga banyak membantu 

penulis dalam penelitian.  

6. Saudara dan Teman- teman mahasiswa PKK angkatan 2012  terkhusus 

kepada sahabat-sahabat tercinta Bang Amal, Edy Z Fisip,S.Sos, Fatimah 
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Atas segala bantuan dan bimbingan yang telah penulis terima dari berbagai 
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