
KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur kehadirat ALLAH S.W.T atas Rahmat dan Hidayah-Nya 

sehingga penulis dapat menyusun Skripsi yang berjudul  “Hubungan Penggunaan 

Media Sosial Blog Dengan Motivasi Menulis Karya Ilmiah Mahasiswa Jurusan 

PLS Universitas Negeri Medan” yang disusun untuk memperoleh gelar Sarjana 

Ilmu Pendidikan Di Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Medan. 

Terimakasih tidak terhingga kepada Ayahanda Mahmud PA  dan Ibunda 

Nurliati Br Milala yang memberikan cinta dan kasih sayang yang tidak ternilai, 

pengorbanan baik materi maupun motivasi beserta do’a yang tulus dan tidak 

pernah berhenti, kalian orang tua terhebat. 

Selanjutnya penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada: 

1. Bapak Drs.E.Nainggolan, M.Pd selaku dosen pembimbing skripsi saya 

sekaligus sebagai dosen Pendamping Akademik, yang telah banyak 

memberikan arahan dan bimbingannya selama proses penulisan skripsi ini 

hingga selesai. 

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

Medan. 

3. Bapak Drs.Nasrun, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan. 

4. Bapak Prof.Dr.Yusnadi, MS selaku Pembantu Dekan I dan selaku dosen 

penguji saya yang telah memberikan masukan sehingga skripsi ini bisa lebih 

baik lagi. 

5. Bapak Drs.Aman Simaremare, M.S selaku Pembantu Dekan II 



6. Ibu Dra. Rosdiana, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, dan 

sebagai dosen penguji saya yang telah membimbing dan memberikan saran 

sehingga skripsi ini lebih baik lagi. 

7. Bapak Dr. Sudirman, S.E, M.Pd selaku sekretaris jurusan  

8. Bapak Drs. F.Simorangkir selaku dosen penguji saya yang telah membimbing 

dan memberikan saran sehingga skripsi ini lebih baik lagi. 

9. Seluruh dosen PLS yang telah membimbing saya sehingga saya dapat 

menyelesaikan perkuliahan. 

10. Terlebih Istimewa buat abangda Ferdinanta PA (Bp Felia), kakanda Natalia 

Trg (Nd Felia), Adinda Triprana PA,dan anak kami Felia. Terima kasih telah 

banyak memberikan do’a, pengertiannya dan motivasi sehingga  saya  dapat 

menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini dengan baik, kalian keluarga 

terhebat. 

11. Teristimewa buat Honey Florenta Sitepu, Amd yang sudah menemani dan 

memberi motivasi yang tiada henti kepada saya. Keep in pray for us  

12. Buat teman-teman satu stambuk (2008) Bulan, Hanna, Abraham, Haposan, 

Fernando, John Ferry, Syahril, Mardones. Buat teman-teman sekost Aman, 

Rumondang, Merly, dan kawan sepermainan Natahalius, John Paul, Asrul, 

Dodi, Sarta. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima 

kasih telah memberikan dukungannya dalam penulisan skripsi ini. 

13. Kepada Kepala Desa dan staff yang telah memberi izin kepada saya dalam 

melakukan penelitian ini dan kepada para remaja Desa Batukarang serta 

pemilik warnet. 



14. Kepada semua pihak yang membantu dan memberi dukungan dan motivasi 

kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu persatu. 

Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian 

skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan 

skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan banyak kritik dan saran yang bersifat 

membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Kiranya skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi para pembaca. 

 

Medan,   November 2012 
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