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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan Syukur Alhamdullilah penulis panjatkan kehadirat Allah 

SWT, atas ridho dan petunjuk-Nya penulis dapat menyelesaikan proposal 

penelitian  ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang 

direncanakan.  

Sikripsi penelitian ini berjudul “Peran Mentoring Dalam Pembinaan 

Karakter Mahasiswa (Studi kasus kader UKMI Ar-Rahman di Jurusan 

PPKn)”. Sikripsi ini salah satu syarat yang harus penulis laksanakan untuk 

memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pendidikan pancasila dan 

kewareganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Bagi penulis 

skripsi ini adalah hasil dari sebuah perjuangan menempuh pendidikan selama 4 

tahun di Universitas Negeri Medan yang sangat penulis banggakan.  

Dalam penyelesaian skripsi ini, tentunya banyak mengalami kesulitan dan 

hambatan, namun semuanya bagi penulis adalah sebuah pengalaman. Penulis 

mengakui bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan hal ini 

dikarenakan keterbatasan pengetahuan, kemampuan dan pengalaman penulis 

dalam penelitian, pengumpulan literature, maupun penulisan karya ilmiah. Namun 

berkat bimbingan dan arahan semua pihak, kesulitan yang ada dapat diatasi dan 

karya ilmiah ini dapat diselesaikan. 

 Terselesainya skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang 

telah mendorong dan membimbing penulis baik dengan ide-ide pemikirannya 

serta motivasi untuk tetap semangat menyelesaikan skripsi dan pendidikan 

penulis. 
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Pada kesempatan kali ini, teristimewa dan yang paling utama penulis 

mengucapkan terima kasih yang sangat besar, kepada kedua orang tua yang sangat 

saya sayangi, akan selalu saya banggakan dan yang sangat luar biasa bagi penulis. 

Sebagai motivator dan penuntun jalan dan penolong dalam hidup penulis yang 

banyak memberikan semangat, untaian doa, pengorbanannya baik dari segi moril 

dan materiil serta kasih sayangnya yang tak terhingga dan telah membesarkan 

penulis hingga seperti saat ini.   

 Sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan selama perkuliahan 

dan terutama dalam penyelesaian skripsi ini. Dengan segenap ketulusan hati pada 

kesempatan ini penulis juga  mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan. 

2. Ibu Dra. Nurmala Berutu, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Medan. 

3. Ibu Dr. Reh Bungana Beru PA, SH, M.Hum, selaku Ketua Jurusan PPKn FIS 

Universitas Negeri Medan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik dan juga 

sekaligus dosen penguji yang telah banyak memberikan motivasi, saran, dan 

masukan kepada penulis sehingga skripsi ini bisa diselesaikan.  

4. Bapak Arief Wahyudi, SH, MH, selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan FIS Universitas Negeri Medan dan selalu 

memberikan arahan, bimbingan, dan nasehat yang bermanfaat kepada penulis.  

5. Bapak Drs. Liber Siagian, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis 

yang telah sabar dan banyak meluangkan waktunya untuk memberikan 



 

iv 
 

bimbingan, saran, dan masukan yang sangat bermanfaat untuk penyelesaian 

skripsi ini. 

6. Ibu Dra. Rosnah Siregar, SH, M.Si, selaku dosen penguji yang telah banyak 

memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

7. Bapak Dr Deny Setiawan M.Si, selaku dosen penguji yang telah banyak 

memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Unimed, khususnya di 

jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Medan yang telah banyak memberi bekal ilmu dan 

pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.  

9. Bapak Jon selaku bagian Tata Usaha Jurusan Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan yang telah membantu penulis dalam menyeleaikan 

kelengkapan berkas terimakasih sekali dari hati ini saya ucapkan. 

10. Kepada adinda Azhamal Siagian sebagai Koordinator UKMI Ar Rahman 

yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian 

sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini. 

11. Kepada seluruh keluarga besar UKMI Ar Rahman UNIMED yang telah 

memberikan motivasi kepada penulis selama perkuliahan dan memberikan 

semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

12. Kepada teman-teman seperjuangan PPLT SMK N 1 Kisaran. 

13. Kepada teman seperjuangan khususnya kelas Ekstensi B 2012 Jurusan 

Pendidikan Pancasila. 
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14. Sahabat karibku di sekret UKMI Ar Rahman UNIMED, yang selalu 

menyemangati penulis untuk segera menyelesaikan skripsi dan secepatnya 

wisuda. 

Dan kepada saudara-saudara, teman-taman serta pihak-pihak yang tidak 

dapat disebutkan satu-persatu dalam kata pengantar ini tetapi telah banyak 

membantu penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.  

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan 

terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa masih ada kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, 

untuk itu saya sebagai penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun 

supaya lebih sempurna. Harapan saya sebagai penulis semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi kita semua yang memerlukannya. 

 

          Penulis,       Juni  2016 

 

 

 

        

       Walfaret Berutu  

NIM. 3123311061 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


