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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji  dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

karena atas berkat dan  rahmat-Nya lah kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Interaksi 

Sosial Mahasiswa Kos Jurusan PPKn Stambuk 2013 FIS UNIMED terhadap 

Masyarakat Sekitar Kos”. Penulis  menyadari bahwa di dalam pembuatan 

skripsi ini berkat bantuan dan tuntunan Tuhan Yang Maha Esa yang selalu 

mengiringi hati dan pikiran penulis. 

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi persyaratan dalam 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S1) Jurusan Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan.   

Dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang telah membantu dan 

memberikan dorongan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan baik. Sehubungan dengan itu, maka pada kesempatan ini penulis 

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. 
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Sosial Universitas Negeri Medan. 

4. Ibu Dr. Reh Bungana Beru P.A, S.H, M.Hum selaku Ketua Jurusan 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Medan. 
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5. Bapak Arief Wahyudi, S.H, M.H selaku Sekretaris Jurusan PPKn dan 

penguji bebas yang telah banyak memberi arahan dalam penyempurnaan 

skripsi  ini. 

6. Ibu Sri Hadiningrum,S.H., M.Hum sebagai dosen pembimbing skripsi 

penulis. 

7. Ibu Sri Yunita, S.Pd., M.Pd selaku dosen pembimbing akademik penulis. 

8.  Bapak dan Ibu dosen jurusan pendidikan pancasila dan kewarganegaraan 

yang telah memberikan bekal ilmu yang tak ternilai selama penulis 

mengikuti perkuliahan. 

9. Bapak Jon selaku staf pegawai di jurusan PPKn yang telah banyak 

membantu dalam menyelesaikan kelengkapan skripsi ini. 

10. Teristimewa penulis mengucapkan terimakasih kepada orang tua penulis 

Ayahanda Hotmaraja Sihite yang sampai akhir hidupnya berjuang 

mendukung anak-anaknya untuk melanjutkan pendidikan setinggi-

tingginya tanpa pamrih. Serta Ibunda Rosmaria Simanjorang yang selalu 

mencurahkan keringatnya, memberikan dukungan, semangat dan doa 

untuk anak-anaknya.  

11. Kepada  kedua  belas  saudaraku   keluarga  Op.Selvi  Hutajulu/Br.Sihite,  

OP. Riski Sihite/ Br.Sipahutar, Pak Miduk Siagian/Br Sihite, Pak Cany 

Sihite/Br. Sitohang, Pak Daniel Sihite/Br. Simbolon, Pak Eva 

Nababan/Br.Sihite, Abangda Parluhutan Sihite A.Md/ Shaolin Br. 

Situmorang, SE yang menjadi motivasi penulis untuk maju dan yang selalu 

memberikan perhatian  dan  dukungan  selama  penulis  kuliah. Abangda               
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Zulkarnaen Sihite, Banri Sihite yang selalu memberikan semangat, 

Kakanda Meni Sihite,S.Pd dan Esterdani Sihite,S.Hut yang menjadi 

teladan bagi penulis, semangat mereka selalu menguatkan saya. Serta 

Adinda Mindo Restu Sihite yang selalu memberikan hiburan disela-sela 

aktivitas penulis. Dukungan mereka adalah hadiah terindah dari Tuhan.  

12. Kepada kakak kos Atilena Harefa,S.Pd dan keluarganya yang sangat baik 

dan menjadi teman sharing penulis, teriring doa dan salam penulis semoga 

kalian mendapatkan berkat dari Tuhan atas kebaikan kalian.  

13. Kepada teman sekaligus keluarga Julianty Sihite dan Agusvina Sihite,S.Pd 

penulis mengucapkan terimakasih telah memberi semangat kepada penulis 

dan selalu saling mengingatkan.  

14. Kepada kawan-kawan stambuk 2013 terkhusus Ekstensi A dan B yang 

hampir 4 tahun bersama-sama dalam menjalani perkuliahan. 

15. Kepada kawan-kawan seperjuangan PPLT SMA/SMK Yayasan Perguruan 

Gaja Mada Medan Kecamatan Medan Timur.  

16. Kepada kawan-kawan seperjuangan dari SMA, Era Pelita Sinaga, Loisa 

Matanari, Nuriani Sidebang, Rista Malau, penulis mengucapkan 

terimakasih untuk pertemanan dan kejutan yang selalu diberikan kepada 

penulis. 

17. Ucapan terimakasih kepada semua yang tak terlupakan serta turut 

membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Sungguh 

indah mengenal kalian semua. 
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Penulis menyadari sepenuhnya dan dengan kerendahan hati bahwa skripsi 

ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu diharapkan kritik maupun saran. Akhir kata 

penulis mengharapkan semoga kiranya skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat 

bagi penulis sendiri khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. 
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