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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh. 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah 

memberikan Karunia dan Rahmat-Nya, serta limpahan kekuatan dan kasih 

sayang-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi tanpa ada halangan 

yang berarti. Skripsi ini berjudul “Hubungan Pengetahuan Kewirausahaan dan 

Hasil Belajar Konstruksi Kayu dengan Minat Berwirausaha Siswa Kelas XI 

Program Keahlian Teknik Konstruksi Kayu SMK Negeri 1 Lubuk Pakam.” 

yang disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana pendidikan 

teknik yang merupakan tugas akhir wajib lulus bagi mahasiswa Universitas 

Negeri Medan.  

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. 

Namun berkat motivasi dan bantuan berbagai pihak maka penulisan skripsi ini 

dapat selesai dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin menghanturan rasa 

hormat, penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Drs. Juanda Sianipar, M.Pd, selaku pembimbing skripsi, terima kasih 

atas bimbingan dan waktu yang telah diberikan kepada penulis untuk 

menyelesaikan skripsi ini.   

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

Universitas Negeri Medan sekaligus narasumber/penguji yang  telah 

memberikan saran dan masukan-masukan yang membangun. 
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3. Bapak Prof. Dr. Sumarno, M.Pd, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik 

Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan. 

4. Bapak Drs. Asri Lubis, S.T., M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Teknik 

Bangunan Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan. 

5. Bapak Dr. Zulkifli Matondang, M.Si, selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Teknik Bangunan Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan. 

6. Bapak Drs. Nono Sebayang, ST, M.Pd, selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan 

Teknik Bangunan Universitas Negeri Medan. 

7. Bapak Drs. Sorgang Siagian, M.P.d, selaku Dosen Pembimbing Akademik 

dan juga sebagai narasuber/penguji  yang telah memberikan arahan dan 

bimbingan yang baik kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini. 

8. Bapak Drs. Iskandar Tambunan, M.Pd, selaku narasumber/penguji yang  telah 

memberikan saran dan masukan-masukan yang membangun. 

9. Bapak/Ibu dosen beserta Staff program studi Pendidikan Teknik Bangunan 

yang telah membekali penulis dengan ilmu, pengalaman, dan kematangan 

berpikir yang dapat menjadi pedoman penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 

10. Bapak Drs. Kiniken, M.Pd, selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Lubuk 

Pakam atas bantuan dan kerjasamanya selama penulis melakukan observasi 

dan penelitian. 

11. Bapak Drs. Zebua, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan 

di SMK Negeri 1 Lubuk Pakam yang telah memberi bantuan dan arahan 

selama observasi. 
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12. Teristimewa kepada Ayah dan Ibuku tercinta yang telah melahirkan dan 

membesarkanku dengan membina, membimbing, mengajarkan dan membantu 

mewujudkan impian dan cita-citaku dengan bantuan baik berupa moral 

maupun material, yang selalu sabar dan tak hentinya memberikan semangat, 

dukungan, dan doa kepadaku dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini. 

13. Buat adik-adikku tersayang beserta sanak famili yang telah menjadi 

penyemangat dan pendorong untuk lebih optimis dan tegar dalam menjalani 

tuntutan hidup termasuk selesainya skripsi ini. 

14. Rekan-rekan mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan 2010 dan 2011 

yang telah memberikan semangat juang selama ini.  

15. Semua unsur yang turut membantu hingga penyelesaian skripsi ini yang tidak 

dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa 

dalam penulisan skripsi ini masih kurang dari sempurna sehingga perlu 

pembenahan. Oleh karena itu kritik, saran dan himbauan yang konstruktif sangat 

penulis harapkan untuk kesempurnaan mendatang. Penulis berharap semoga 

skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya. 

Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh. 
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