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Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan YME atas berkat dan rahmat
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dengan baik.
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memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama penulisan skripsi

ini.

2. Prof. Dr. Harun Sitompul, M.Pd selaku Dekan Fakultas Teknik.

3. Dr. Zulkifli Matondang, M.Si selaku Ketua Prodi Pendidikan Teknik
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6. Drs. Parlauangan Hutagaol, M.Pd selaku Narasumber yang meberikan

masukan kepada penulis.

7. Drs. Parulian Purba, M.Pd selaku Narasumber yang memberikan masukan

kepada penulis.

8. Drs. Tigor Siahaan, M.Si selaku kepala sekolah SMK Negeri 1 Balige yang

telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di

sekolah tersebut.

9. Kedua Orangtuaku Tercinta, G. Sinaga dan Alm. B. Simanjuntak yang

senantiasa memberikan kasih sayang dan mendoakan saya, memberikan

dukungan dan motivasi  dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Adik – adik saya yang telah mendukung saya selama ini dalam penyelesaian

skripsi ini.

11. Nantulang R. Silaen yang telah membantu dukungan dana dan doa di saat

saya suka maupun duka agar dapat terselesaikan nya skripsi ini.

12. Bebeb Clara Apriani Siringoringo yang telah memberikan dukungan dan

motivasi selama saya menyelesaikan skripsi ini.

13. Rekan- rekan sejawat Pendidikan Teknik Bangunan Regular 2011, terutama

“Legend Team PTB 2011” untuk dukungan dan motivasi dalam penyelesaian

skripsi ini.
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Akhirnya, penulis berterima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat

dituliskan namanya satu per satu yang turut membantu dalam menyelesaikan

penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Medan, Oktober 2018

Penulis,
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