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KATA PENGANT AR 

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S WT, karena 

bcrkat izin-Nya maka pcnulis dapat menyelesa ikan penulisan tesis ini. Tesis 

ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian Persyaratan mempcroleb gelar 

Magister Pendidikan Program Studi Teknologi Pendidikan, Program Pasca 

Sarjana Universitas Negeri Medan_ 

Adapun judu l tesis ini adalah Pres tasi Bclajar Mnhasiswn 

Ocpartemcn Studi P erpustak aan dan lnformas i dilinjau dari 

Pcmanflll\11\n Somber Bclajar Perpustakaan dan Lingkungan Belajar. 

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak 

Prof. Dr. Harun Si tompul, M.Pd. dan Bapak Prof. Dr. Abdul Muin Sibuea, 

M.Pd., selaku dosen pembimbing yang dengan sabar memberikan araban, 

bimbingan dan motivasi serta me:luangkan waktunya kcpada penulis sejak 

awal kuliah hingga penyelesaian tesis ini. Nara Sumber dan Penguji serta 

seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu kepada penulis 

selama penulis menempuh pendidikan di Program Pascasarjana UNIMED. 

Sclanjutnya ucapan tcrima kasih disampaikan kepada: 

I . Rektor UNIMED Drs. Syawal Gultom, M.Pd., Bapak Prof. Dr. Belferik 

Manullang, M.Pd., selaku Direktur Program Puscasarjana UNIMED, 

Bapak Prof. Dr. Muhammad Badiran. M.Pd., selaku Ketua Prodi 

Teknologi Pendid ikan, dan Bapak Dr. Sahat Siagian, M .Pd. se laku 

sekretaris Program Studi beserta staf. 
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2. Ketua Departemen Studi Pcrpustakaan dan lnformasi Universitas 

Sumatcra Utara yang telah memberikun izin Jokasi penelitian serta 

segenap mahasiswa yang menjadi sampel penelitian. 

3. Suami dan anak-anak tercinta yang dengan penuh kesabaran dan 

perhat ian, memberikan dukungnn mora l dan material sehingga penulis 

dapat meoyelcsaikan Peodidikan Magister di Program Pascnsarjana 

UNIMED. 

4. Rekan-rekao kuliah di Prodi Teknologi Pendidikan yang banyak 

membantu penulis dengan memberikan masukao kepada penulis dalam 

mcnyclesaikan tcsis ini. 

5. Ucapan terima kasih yan g tiada terhiogga kepada Ayahaoda 

H.Zainuddin (aim) dan lbuoda Hj.Nursyam (a im). Walaupun Ayahanda 

dan Bunda te lah tiada , aoanda selalu mengingat nasehat Ayahanda dan 

Bunda agar terus meningkatkan ilrnu pengetahuan sampai akhir hayat. 

Untuk saudarn-saudaraku Z asnida.r, Zulkarnaio, Zuardi, Zufrizal, 

Zuarni, Zamhuri, Zasnitn dan Zabarnus. 

Hendaknya semua kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada 

penulis mcnjadi amal kebajikan. Akhirnya, penulis menyadari bahwa tesis 

ini masih jouh dari" kesempurnaan. Semoga tesis ini dapat bcrman faat bagi 

pembaca khususnya dan dunia Pendidikan pada umumnya. 
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