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KATA PENGANTAR 

       Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang 

telah melimpahkan rahmat dan berkatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan dan penyusunan skripsi ini. 

       Skripsi ini merupakan salah satu syarat tugas akhir bagi mahasiswa untuk 

memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Negeri Medan.  Dimana skripsi ini berjudul Peranan Perpustakaan UNIMED 

Dalam Menunjang Minat Belajar Mahasiswa Jurusan PPKn FIS UNIMED. 

       Dengan pengetahuan dan pengalaman yang terbatas serta segala usaha – 

usaha yang telah dilakukan dengan maksimal, maka penyusunan skripsi inipun 

berjalan dengan baik dan dibalik semuanya itu penulis tidak lupa akan jasa yang 

telah didapat selama melakukan penyusunan skripsi ini. Banyak bantuan dan 

bimbingan yang penulis dapat dari berbagai kalangan. Maka dalam kesempatan 

ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Bapak Prof. Dr.Ibnu Hajar Damanik, M.Si, selaku Rektor UNIMED 

beserta stafnya. 

2. Bapak Dekan Drs. Restu MS, selaku Dekan FIS UNIMED beserta stafnya. 

3. Ibu Dra. Yusna Melianti M.H selaku Ketua Jurusan PPKn. 

4. Bapak Parlaungan G Siahaan S.H,M.Hum selaku Dosen Pembimbing 

Skripsi sekaligus Sekretaris Jurusan PPKn, yang telah banyak memberikan 

saran dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini. 
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5. Ibu Ratnawati Dora SIP, selaku Kepala Perpustakaan UNIMED yang telah 

memberikan izin penelitian. 

6. Bapak Drs. Banu Susanto, MSi, selaku Kasubbag Tata Usaha 

Perpustakaan UNIMED. 

7. Seluruh petugas perpustakaan UNIMED yang telah banyak memberikan 

informasi dalam penulisan skripsi ini. 

8. Bapak Jhon, selaku pengawai di PPKn, yang selalu membantu akan 

kebutuhan mahasiswa. 

9. Seluruh mahasiswa jurusan PPKn yang telah memberikan waktu luang 

dalam pengisian angket. 

10. Teristimewa kepada ayahanda Ir.Wilson Kembaren dan ibunda Sabarita 

Br. Ginting.Amd tersayang yang telah mengasuh, mendidik, membimbing, 

memberikan semangat, motivasi, serta dorongan moral semenjak 

perkuliahan di mulai sampai dalam penulisan skripsi ini. 

11. Terkhusus untuk kekasih tersayang Firman Tarigan yang senantiasa 

menemani penulis memberi dorongan semangat, motivasi, dan doa untuk 

kelancaran perkuliahan, dan penulisan skripsi ini. 

12.  Sahabat penulis Masitha Harahap, Yuke Tarigan S.Pd, Elfrina Tarigan 

S.Pd, M.Fadli irawan S.Pd dan Erna Wati S.Pd yang telah banyak 

membantu  penulis dalam penyelesaian skripsi ini, bukan hanya doa dan 

motivasi yang diberikan tetapi masukan dan saran yang membangun untuk 

kesempurnaan penulisan skripsi ini. 
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13.  Teman seperjuangan penulis, Andin sari, Darmawati, Ema Delvita, Ersal, 

Jumi Lessa, Maruntung, Parsaulian, Tarulina, Ribka danVeranica yang 

senantiasa membantu dan menepa pribadi penulis yang unik. 

       Semoga kebaikan yang mereka berikan mendapat berkat dari Tuhan Yang 

Maha Esa. Akhir kata, penulis berharap semoga  skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

mahasiswa lanjutan dan menjadi bahan masukan bagi dunia pendidikan. 

        

       Medan, 25 Januari 2013 

       Penulis 
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