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Adapun judul skripsi ini adalah “Penerapan Metode Pembelajaran 

Probing Prompting Untuk Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar Siswa 

Pada Mata Pelajaran Konstruksi Bangunan Di Kelas X Pada Program 

Keahlian Teknik Gambar Bangunan SMK Negeri 1 Stabat Tahun Ajaran 

2015/2016”. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Segala 

bentuk kritikan maupun saran yang bersifat konstruktif sangat dibutuhkan demi 

kesempurnaan skripsi ini.  

Skripsi ini disusun dengan arahan dan masukan dari dosen pembimbing, 

serta berbagai materi kepustakaan. Dalam kesempatan ini penulis juga ingin 

menyampaikan rasa terima kasih kepada: 

1. Bapak Dr. Rachmat Mulyana, M.Si, selaku dosen pembimbing proposal skripsi, 

yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada  penulis selama penulisan 

proposal skripsi ini. 

2. Bapak Drs.Toyama Sitompul, selaku dosen penasehat akademik yang telah 

memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada penulis yang sekaligus 

bertindak sebagai nara sumber atau penguji.  



iv 

 

3. Bapak Drs. Parulian Purba, M.Pd, selaku dosen nara sumber atau peguji yang 

telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis. 

4. Bapak Drs. Jintar Tampubolon, MP.d, selaku dosen nara sumber atau peguji 

yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis. 

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

Bangunan Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan. 

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

Teknik Bangunan Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan. 

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

Universitas Negeri Medan. 

8. Seluruh dosen dan staf tata usaha di lingkungan Jurusan Pendidikan Teknik 

Bangunan Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan. 

9. Kedua orang tua tercinta yang telah memberikan kasih sayang, doa serta 
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13. Rekan-rekan Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan Angkatan 2009 yang tidak 

bisa penulis sebutkan satu demi satu, semoga kita senantiasa bertemu dalam 
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