
i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena

dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang

berjudul “Analisis Kesulitan Guru SMK Program Keahlian Teknik Mesin

Mengimplementasikan Kurikulum 2013 di SMK Negeri 2 Medan”.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih

sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah memberi bantuan berupa

arahan dan dorongan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih dan

penghargaan kepada:

1. Drs. Hidir Efendi, M.Pd, selaku Pembimbing yang telah banyak

membantu, mengarahkan, membimbing, dan memberi dorongan dan

koreksi pada penulisan skripsi ini.

2. Drs. Salim, M.Pd, selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan

bimbingan, arahan, serta motivasi kepada penulis sehingga dapat

menyelesaikan studi.

3. Dr. Lisyanto, M.Si, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Teknik Mesin

Unimed Medan.

4. Janter P. Simanjuntak, ST, MT, Ph.D, selaku Ketua Prodi Pendidikan

Teknik Mesin Unimed Medan.

5. Seluruh staff pengajar dan tata usaha dilingkungan Jurusan Pendidikan

Teknik Mesin Unimed Medan.

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

7. Dr. Rosneli, M.Pd selaku Wakil Dekan bidang Akademik Fakultas Teknik

UNIMED.

8. Orang tua tercinta, Bapak Usman dan Ibu Evi yang selalu mendukung

penulis dalam perkuliahan baik doa, semangat, dan materi sampai dengan

selesainya penulisan skripsi ini.

9. Kakak dan adik saya yang selalu memeberikan semangat sampai

selesainya penulisan skripsi ini.



ii

10. Lulu Nauli Novianty, yang selalu menemani, membantu, membimbing,

dan member dukungan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.

11. Sahabat saya, Samuel Buha Sirait, Jhonathan Panjaitan selalu ada dan

selalu memberi dukungan kepada peneliti untuk segera meyelesaikan

skripsi ini.

Demikianlah ucapan terima kasih penulis yang dapat disampaikan, semoga

Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya. Penulis

menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata

sempurna. Oleh karena itu penulis minta maaf jika skripsi ini banyak kesalahan

dalm penulisan atau penggunaan kata. Penulis selalu berharap semoga skripsi ini

dapat berguna dan bermanfaat khususnya pagi penulis dan pembaca umumnya.

Akhir kata, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Medan, Mei 2019

Rachmanda Delfiza

NIM. 5143321015


