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“Barangsiapa yang ingin mencapai kebahagiaan
dunia, maka harus dicapai dengan ilmu. Dan barang
siapa yang ingin mencapai kebahagiaan akhirat,
maka harus dicapai dengan ilmu. Dan barang siapa
yang

ingin

mencapai

kebahagiaan

dunia

dan

akhirat maka harus dicapai dengan ilmu.”
(H.R. Thabrani)
Ilmu itu tingkat tinggi, maka rendah hatilah agar
diri senantiasa dikucuri ilmu yang tinggi itu.

Dalam naungan Ridho Allah SWT, ku persembahkan karya
ini untuk:
-

Mamah dan Bapak yang senantiasa memberi doa, cinta,
dan pengorbanan yang tidak terbatas.

-

Teman-teman yang selalu mendukung dan membantu
dalam segala kesulitan

-

Seluruh keluarga besarku, terimakasih atas doa dan
dukungannya.
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PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Implementasi Metode
Pembelajaran Scaffolding Pada Mata Pelajaran Gambar Konstruksi Bangunan di
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sumedang” ini beserta seluruh isinya
adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau
pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku
dalam masyarakat

keilmuan.

Atas pernyataan ini,

saya siap

menanggung

resiko/sanksi apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika
keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

