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KATA PENGANTAR 

 Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 

senantiasa memberikan banyak keberkahan, kenikmatan, dan petunjuk serta 

kemudahan yang tidak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

yang berjudul “Strategi Bertahan Hidup (Studi Kasus Masyarakat di 

Kawasan Bantaran Sungai Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan 

Maimun, Kota Medan)”.Shalawat berangkaikan salam tak lupa pula penulis 

hadiahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW di mana syafaatnya 

selalu diharapkan di yaumil akhir kelak. 

 Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Antropologi Fakultas 

Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.Selama penyusunan skripsi ini tentunya 

penulis banyak sekali mendapatkan ilmu yang bermanfaat, motivasi yang cukup 

besar, dan bimbingan juga peran serta dari berbagai pihak dalam penulisan ini. 

Oleh karenanya pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada: 

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

Medan. 

2. Ibu Dra. Nurmala Brutu, M.Pd selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Medan. 

3. Ibu Dra. Puspitawati, M.Si selaku ketua Program Studi Pendidikan 

Antropologi yang juga sebagai penguji I penulis di mana dalam hal ini 

beliau juga banyak memberikan masukan dalam penulisan skripsi saya. 

4. Ibu Dra. Trisni Andayani, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi penulis 

yang selalu siap sedia membimbing penulis dalam proses pengerjaan 

skripsi. Beliau selalu meluangkan waktunya kapan dan di mana saja untuk 

memberikan motivasi, bimbingan, nasihat, dan mendoakan penulis agar 

penelitian yang dilakukan berjalan dengan lancar juga ikut berperan serta 

dalam hal pengadaan referensi untuk penulisan skripsi penulis. 
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5. Ibu Noviy Hasanah, M.Hum yang digantikan oleh Ibu Dra. Puspitawati, 

M.Si selaku dosen pembimbing akademik sekaligus penguji I saya yang 

banyak memberikan masukan, motivasi, dan kritikan yang membangun, 

guna terselesaikannya penulisan skripsi ini. 

6. Bapak Wakil Dekan III Drs. Waston Malau. M.SP selaku dosen penguji II 

yang banyak memberikan kritikan, saran, arahan, motivasi, bahkan selalu 

meluangkan waktunya untuk penulis dan berbaik hati mengizinkan penulis 

untuk menjadikan salah satu karyanya menjadi acuan penulis dalam proses 

pengerjaan skripsi. 

7. Ibu Supsiloani, M,Si selaku dosen penguji III yang banyak memberikan 

masukan kepada penulis terkait dengan penulisan karya ilmiah. Di mana 

saran dan kritikan beliau sangat membantu penulis dalam pengerjaan 

skripsi. 

8. Kepada seluruh dosen-dosen Pendidikan Antropologi terima kasih telah 

membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat serta nasihat juga 

motivasi yang diberikan penulis selama penulis duduk dibangku kuliah. 

Terkhusu untuk Ibu Dr. Rosramadhana, M.Si, Bapak Drs. Tumpal 

Simarmata, M.Si dan Ibu Sulian Ekomila, M.SP yang banyak memberikan 

masukan dan juga insipirasi bagi penulis dari mencari judul bahkan sampai 

proses menjalankan penelitian juga bersedia meluangkan waktunya di luar 

perkuliahan. 

9. Teristimewa untuk kedua malaikat tanpa sayap saya, Daddy (Ir. Syahrial 

Amri) dan Mommy (Yustina Iriany) terima kasih teramat besar untuk 

segala yang kalian lakukan dan kalian berikan sehingga sampai detik ini 

penulis dapat menyelesaikan skripsi dan perkuliahan ini dengan tepat 

waktu. Terima kasih untuk nasihat, waktu, motivasi, dan bimbingan yang 

selalu kalian berikan. Tanpa kalian penulis bukanlah apa-apa. 

10. Pria terhebat abangda Rahmat Nasution S.Pd terima kasih atas motivasi, 

saran dan kritikannya selama proses pengerjaan skripsi ini berlangsung. 

Terima kasih selalu siap sedia meluangkan waktunya dan direpotkan oleh 
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penulis kapan pun dan di mana pun mulai dari praobservasi hingga 

terselesaikannya skripsi ini. 

11. Kedan kental PAJAKASIBA Andhika Saragih, S.Pd, Yan Sardo Saragih 

S.Pd, Syuhady Witana S.Pd, Apriando Sahputra S.Pd, Tulus Simatupang 

S.Pd, dan Krisna Abadi Ginting S.Pd yang selalu memberikan 

semangatnya kepada penulis. Terima kasih telah menjadi keluarga penulis 

untuk 4 tahun ini. Terlebih kepada kedua sahabat saya Debby Andriani, 

A.Md yang selalu membantu dalam hal pencarian referensi penulis dan 

selalu memberikan motivasi juga Mukhairani Putri Nasution S.Pd yang 

tetap juga selalu memberikan dukungannya kepada penulis demi 

terselesaikannya skripsi ini. Terkahir untuk twin jidats Windy Erlisa 

Ritonga, S.Pd terima kasih selalu memberikan dukungannya. 

12. Untuk adik ku Mega Indrakusuma (2013), kakak ku Giot Marito Marbun 

S.Pd (2011), Salvina Andria Harahap S.Pd (2010), teman sharing Fitrah 

Habibullah Lubis S.Pd (2012) terima kasih untuk motivasi dan waktu yang 

telah kalian berikan untuk penulis terlebih selama perkuliahan 

berlangsung. Hal ini juga penulis ucapkan kepada teman seperjuangan 

para owner lovable Juhairiah Utari Siregar S.Pd, Raras Yudira S.Pd, dan 

Wiwik Pujiati S.Pdyang tetap memberikan semangatnya untuk terus 

melanjutkan skripsi ini. 

13. Terima kasih juga untuk teman-teman PPLT Unimed 2015, yakni saudara 

3 bulan penulis Eduward Situmorang, S.Pd, Annisa Maulida Yusti,S.Pd, 

Sendika Lestari,S.Pd, Aulia Rahmanisa,S.Pd, Rahimah Ulfah Lubis,S.Pd,  

Popy Fachrunisa Yus,S.Pd, M. Fahrezi Harahap,S.Pd, Ahmad Fauzi,S.Pd, 

Lydia Angelia Sitorus,S.Pd, Ahmad Norman Dio Barus, S.Pd, Widya 

Simanjuntak S.Pd, Wahder Manullang, S.Pd, dan juga teman yang lain 

yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Terima kasih untuk semua 

dukungannya. 

14. Kakak yang menginsipirasi Ayu Febriani, M.Si yang selalu membantu 

penulis dalam hal penyusunan berkas-berkas dan juga masukannya dalam 

pengerjaan skripsi ini. Terima kasih juga untuk para alumni 2008, 2009, 
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2010, 2011, untuk teman-teman sejawat 2012 dan adik-adik stambuk 

2013, 2014, 2015 untuk waktu yang telah diberikan selama duduk 

dibangku perkuliahan. 

15. Terima kasih untuk Bapak Lurah Hamdan H. Fadlin, B.A dan Kepala 

Lingkungan IV Bapak Teguh Budiman, S.T juga seluruh warga 

Lingkungan IV yang telah membantu penulis dalam hal pemberian 

informasi hingga terselesaikannya skripsi ini. 

Semoga Allah SWT dapat membalas segala kebaikan yang telah diberikan 

dan semoga segala kerja keras dalam penyelesaian skripsi ini kelak dapat 

bermanfaat bagi seluruh pihak.penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak 

kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu segala macam kritikan 

dan saran yang membangun penulis terima sebagai suatu bentuk 

perbaikan.Semoga Allah SWT meridhoi tulisan ini sehingga dapat bermanfaat 

bagi semua pihak. 

Medan, 13 Juni 2016 

Penulis, 
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