
 
 

ii 
 

KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus, atas segala 

berkat dan kasih karunianNya, saya diberikan kesempatan dan hikmat sehingga 

Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. 

Skripsi ini berjudul ”Pengaruh Pemberian Media Power Point Dalam 

Pembelajaran Terhadap Aktivitas Dan Hasil Belajar Mata Pelajaran 

Menggunakan Peralatan Tangan Pada Siswa Kelas XI Program Keahlian 

Teknik Konstruksi Batu Dan Beton SMK Negeri 1 Merdeka Berastagi”, disusun 

untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan, Fakultas Teknik. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, 

baik isi maupun tutur bahasanya. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini penulis 

sangat mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. 

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penyusun banyak mendapat bimbingan 

dan bantuan dari berbagai pihak berupa materi, dukungan moril dan informasi. 

Dalam kesempatan ini penyusun tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih 

kepada:  

1. Drs. Parlaungan Hutagaol, M.Pd, selaku dosen pembimbing Skripsi yang telah 

banyak memberikan waktu, nasehat, arahan serta petunjuk kepada penulis dari 

awal hingga akhir skripsi ini. 

2. Prof. Dr. Harun Sitompul, MPd., selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas 

Negeri Medan. 



 
 

iii 
 

3. Drs. Asri Lubis, ST, M. Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan 

Unimed 

4. Drs. Zulkifli Matondang, M. Si. Selaku Ketua Prodi Teknik Bangunan Unimed 

5. Drs. Asri Lubis, ST, M. Pd selaku Dosen Narasumber 

6. Drs. Edim Sinuraya, ST, M.Pd selaku Dosen Narasumber 

7. Kinanti Wijaya M.Sc selaku Dosen Narasumber 

8. Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Universitas Negeri Medan, khususnya di 

fakultas Teknik, yang telah menyumbangkan ilmu dan pengetahuannya kepada 

penulis selama masa perkuliahan. 

9. Bapak/Ibu Staf Tata Usaha FT Universitas Negeri Medan yang telah 

memberikan bantuan. 

10. Pihak SMK Negeri 1 Merdeka Berastagi yang telah memberikan saya izin untuk 

mengadakan obeservasi dan penelitian. 

11. Teristimewa kepada Orang tua saya yang tercinta, ayahanda P.Simbolon dan 

ibunda  E.F Aritonang yang telah membina, mendidik, memberikan dukungan 

dan semangat kepada saya sampai sekarang, cintamu takkan pernah pudar. 

12. Adik-adikku yang tersayang ”Simbolon familly” (Simon Petrus,Junaidi 

Hatomuan,Jesron Marudut Hatuaon dan Valentino) yang menjadi motivasi buat 

saya dan menjadi adik yang terbaik.  

13. Yang terkasih Susanti Gultom yang selalu memberikan motivasi dan semangat 

buat saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
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14. Rekan – rekan mahasiswa Pendidikan Teknik Bangunan khususnya stambuk 

2010, Willy H Simanjuntak, Togi B Pulungan, dan banyak lagi yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu. 

15. Buat kakak dan abang stambuk, thanks atas motivasi dan semangat yang 

diberikan buat saya.   

16. Semua orang yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat 

disebutkan satu per satu.      

Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis memohon maaf atas 

keterbatasan yang ada. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi menuju kemungkinan keberhasilan di dalam dunia 

pendidikan. Akhir kata penulis menghaturkan banyak ucapan terima kasih kepada 

semua pihak yang terlibat. Tuhan Yesus memberkati. 
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