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KATA PENGANTAR 

 

 Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa 

karena berkat rahmat dan hidayahNya penulis masih diberi kesempatan untuk 

menyelesaikan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan sebagaimana 

adanya ini. Skripsi ini berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Peta Konsep 

Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Konstruksi Bangunan Siswa Program 

Keahlian KBB SMK Negeri 2 Medan” yang disusun untuk memenuhi syarat 

dalam penyelesaian mata kuliah skripsi. 

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan 

dan bantuan dari berbagai pihak baik berupa materi, dukungan moril maupun  

informasi yang sangat membantu. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis 

menyampaikan dengan tulus ucapan banyak terima kasih kepada: 

1. Dr. Zulkifli Matondang, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah 

membimbing penulis dalam penyusunan Proposal Penelitian ini. 

2. Dra. Rosnelli, M.Pd, selaku Plt. Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri 

Medan. 

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

Bangunan Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan. 

4. Drs. Nono Sebayang, S.T, selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Teknik 

Bangunan Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan. 

5. Dr. Zulkifli Matondang M.Si., selaku Ketua Prodi S1 Pendidikan Teknik 

Bangunan Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan. 
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6. Prof. Dr. Effendi Napitupulu, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Akademik 

dan juga sebagai narasumber/penguji yang tiada hentinya memberikan 

bimbingan selama proses perkuliahan hingga saat ini. 

7. Drs. Ronald Butar-Butar, M.Pd, selaku narasumber/penguji yang  telah 

memberikan saran dan masukan-masukan yang membangun. 

8. Drs. Edim Sinuraya, ST., M.Pd, selaku narasumber/penguji yang juga 

memberikan saran dan masukan-masukan yang sangat membangun. 

9. Sukardi, S.Pd.MM., selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Medan atas 

bantuan dan kerjasamanya selama penulis melakukan observasi dan penelitian 

10. Irwanta, S.Pd., selaku guru mata pelajaran konstruksi bangunan atas bantuan 

yang berarti selama penulis melakukan penelitian. 

11. Teristimewah kepada kedua orang tua yang sangat luar biasa, yang selalu 

mendukung, bekerja keras, memenuhi segala keperluan di kota medan ini,  

serta memberikan semangat yang luar biasa yaitu Bapak Antoni Ginting dan 

Mamak Manisah.  

12. Ke-3 Saudara kandung, kakak Ria novalita Ginting, S.Psi (Riyot) yang sangat 

menyebalkan, adik Risti ariani Ginting (titot) yang sangat polos, dan adik laki-

laki satu-satunya Darma Putra Ginting (Ucok) yang sangat manja. 

13. Keluarga besar Ginting dan Wiraji yang selalu memberikan perhatiannya agar 

selalu bersemangat dan tekun dalam belajar. Teristimewah kepada Muna 

Octavia (Muntol) yang sangat judes dan baik hati. 

14. Sahabat-sahabat terbaik yang paling setia menemani selama 4 tahun 

perkuliahan yaitu Seven Icon PTB Asnilawati, Cali Bulan Siregar, 
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Mutmainnah Sitorus, Madut Banurea, Evi Tamala Manik dan Siti Mariana. 

Sahabat-sahabat lainnya, Seven Icon PTB Part II, Mahasiswa/i PTB Regular 

Stambuk 2011, dan Teman-teman PPLT. 

15. Teristimewah kepada Surya Andhika yang selalu memberikan semangat, 

dukungan, perhatian, nasehat, kasih sayang dan motivasi yang sangat luar 

biasa.  

16. Abang dan Kakak stambuk yang telah membantu memberikan arahan dan 

informasi selama proses pembuatan Proposan Penelitian ini. 

17. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam proses pembuatan proposal 

penelitian ini. 

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari  sempurna 

baik secara penulisan, pembahasan, dan sebagainya. Oleh sebab itu, penulis masih 

mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca yang bersifat membangun agar 

penelitian ini menjadi lebih baik lagi.  

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih dan bersyukur kepada 

Allah SWT, semoga skripsi ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh 

pembaca, Amin Ya Rabbal ‘Alamin. 
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       Reni Ayu Lestari Ginting 
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