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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala, pemilik 

ilmu dan kesempurnaan yang abadi, karena dengan kasih sayang dan kesempatan 

yang diberikan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat 

beriring salam penulis kepada Nabi dan Rasul Muhammad Shalallahu Alaihi 

Wasallam, yang membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran dan 

mengajak manusia untuk terus belajar dan mengembangkan ilmu. 

Skripsi ini disusun sesuai dengan tujuan penulis untuk meneliti dan 

mengetahui hubungan antara kompetensi dengan karakter mahasiswa, maka 

skripsi ini diberi judul “Korelasi Kompetensi Mahasiswa dengan Pembentukan 

Karakter Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa PP-Kn FIS Unimed Stambuk 

2012).  

Skripsi ini sebagai tugas akhir yang telah penulis rampungkan berkat 

bantuan, do’a dan kepercayaan dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan 

ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada : 

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

Medan. 

2. Bapak Dr. H. Restu, M.S, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Negeri Medan. 

3. Bapak Drs. Liber Siagian, M.Si, Pembantu Dekan III FIS sekaligus sebagai 

dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberi saran dan masukan 

dalam penyelesaian skripsi ini.  
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4. Ibu Dra. Yusna Melianti, M.H, selaku ketua Jurusan Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan. 

5. Bapak Drs. Buha Simamora, S.H, M.H, selaku dosen Pembimbing Akademik 

penulis sekaligus sebagai dosen penguji yang menyemangati penulis dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

6. Ibu Sri Hadiningrum, S.H, M.Hum dan Dr. Deny Setiawan, M.Si selaku 

dosen penguji yang telah banyak memberi masukan demi kesempurnaan 

skripsi ini. 

7. Para staf pengajar/dosen dan pegawai Jurusan Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan yang telah 

memberikan bekal ilmu. 

8. Ungkapan terima kasih tak terhingga penulis kepada orang tua, Bapak J. 

Napitupulu dan Ibunda S. Berutu atas kasih sayang, materi dan do’a yang 

terus mengalir untuk mendukung dan mewujudkan kesuksesan penulis. 

Berikut kepada orang tua penulis, Bapak Karyadi dan Ibunda Roliyah S.Pd. 

Semoga harapan dan do’anya dapat ananda wujudkan. 

9. Kepada Dwijo Adi Rahmawanto A.Md, atas perannya sebagai suami yang 

luar biasa. Terima kasih untuk do’a, dukungan dan kasih tulus kepada 

penulis. Semoga bahtera yang kita arungi dapat berlabuh di dermaga terindah. 

10. Kepada calon buah hati penulis yang menjadi motivator utama dalam 

penyelesaian skripsi ini. Semoga kelak menjadi anak shaleh yang cerdas dan 

berguna bagi bangsa, negara serta agama. 
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11. Untuk keluarga besar penulis, kakak Sarinah Juliana, Syahriah Verawati, 

Sulastri atas perannya sebagai kakak sekaligus sahabat terbaik penulis. 

Kepada abang Muhammad Syarifuddin dan Rizal Muliono atas segenap 

motivasi yang telah diberikan. Kepada adik bungsu tercinta Hamdan Basri, 

semoga menjadi permata bagi orang tua dan keluarga. 

12. Sahabat mahasiswa stambuk 2009 Reguler yang sangat bersemangat. 

Teristimewa kepada Yalizar Sitorus, Rosani Manurung, Syarifah Masitoh, 

Erida Nasution dan seluruh sahabat di Jurusan PP-Kn. 

13. Sahabat sekaligus saudara penulis yang berhati tulus kakak Dewi Bancin, 

Lina, adik Aminah Sinaga, Maysatun Khairani, Delima A. Pertiwi, Ida Fitria. 

Semoga tetap semangat jihad dalam mencapai cita-cita. 

14. Kakak Nurhayati Jambak yang telah membantu dan menghibur penulis. 

15. Kepada mahasiswa stambuk 2012 Reguler dan Ekstensi. 

16. Kepada seluruh sahabat dan seluruh media yang membantu.  

 Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta’ala. 

Akhirnya, penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat.  

   

      Medan,  Mei 2013 

      Penulis, 

 

      Lilis Suriyani Napitupulu 
  NIM. 309111041 


