
KATA PENGANTAR 

        Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas Berkat dan 

Karunia-nya yang senantiasa mengalir dalam setiap perjalanan kehidupan penulis 

hingga sampai pada saat ini, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi 

dengan judul ”Femanpaatan Perpustakaan  Dalam Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa SMP Negeri 22 Medan Tahun Pelajaran 2011/1012“. 
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