
KATA PENGANTAR 

 

Kalimat pertama puja dan puji syukur yang sangat teramat dalam kehadirat 

ALLAH SWT, yang telah menciptakan kehidupan di dunia ini serta segala isinya 

dan memberikan kita manisnya iman dan memberikan kita kebebasan untuk bisa 

menghirup udara segar dan dapat berkarya. Selawat berangkai salam kita 

sanjungkan ke hadirat ALLAH, nabi Muhammad SAW yang telah berjuang untuk 

umatnya. Semoga kita dilimpahkan rahmad dan kasih sayangnya sampai akhirat 

kelak. Amin.  

Adapun judul penelitian ini adalah “ Keadaan Sosial Budaya Penduduk di 

Permukiman Kumuh Pinggir Rel Kereta Api Kelurahan Pulo Brayan Kota 

Kecamatan Medan Barat.” Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi 

kepada pemerintah terutama orang tua agar mengerti betapa pentingnya arti 

pendidikan bagi anak-anaknya. Dalam melakukan penelitian ini terdapat banyak 

kesalahan-kesalahan yang pastinya disengaja maupun yang tidak disengaja dan 

yang tidak diketahui penulis. Untuk itu kepada semua yang membaca hasil 

penelitian ini di harapkan kerjasamanya dalam memberikan kritik dan saran untuk 

dapat menyempurnakan penelitian ini agar lebih baik. 

Untuk penyelesaian skripsi ini, maka banyak orang yang terlibat di 

dalamnya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, baik yang membantu secara 

materi dan non materi. Ucapan terima kasih kepada orang-orang yang telah 

berusaha dan memotivasi saya sehingga skripsi ini selesai, yakni : 



1. Bapak Profesor. Dr. H. Ibnu Hajar Damanik, M.pd, Selaku Rektor 

Universitas Negeri Medan. 

2. Bapak Dr. H. Restu, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial. 

3. Ibu Nurjannah, M.pd Selaku ketua Program Studi pendidikan 

Antropologi dan sekaligus sebagai dosen penguji penulis yang telah 

banyak sekali membantu dan memberikan arahan kepada penulis. 

4. Bapak Drs. Waston Malau, selaku dosen Pembimbing Skripsi penulis, 

yang telahbanyak memberikan bimbingan dan arahan dalam 

pembuatan Skripsi hingga selesai. 

5. Bapak Bakhrul Khair Amal, M.si Selaku dosen Pembimbing 

Akademik yang telah membimbing penulis selama ini. 

6. Ibu Dra. Trisni Andayani, M.si sebagai dosen penguji penulis. 

7. Ibu supsiloani, M.si sebagai dosen penguji penulis. 

8. Seluruh staf pengajar Pendidikan Antropologi beserta pegawai Prodi 

yang telah banyak membantu selama perkuliahan. 

9. Tristimewa kepada kedua orang tua penulis, yaitu ayahanda Aiptu 

Aman MY dan Ibunda Penulis Nurdiana serta Abangda Briptu Ricky 

Pramana beserta Istri Nazria Nesa Utami dan Adik penulis Bagus Fajar 

Ramadhan yang selalu mendukung penulis dalam berbagai bidang, 

sehingga penulis dapat menikmati pendidikan hingga sampai saat ini 

dan menyelesaikan Skripsi ini dengan sebaik-baiknya.  

10. Para Narasumber yang desertakan dalam penelitian ini, baik staf 

Kelurahan Pulo Brayan Kota maupun masyarakatnya. 



11. Buat seseorang yang tercinta disana, yang tidak dapat disebut namanya 

;Terima kasih telah banyak membantu dan memberikan semangat 

kepada penulis. 

12. Pada sahabat-sahabat saya yang sangat saya sayangi yaitu Yosi Pratiwi 

Tanjung dan Erisa Yamakhai yang selalu mendukung dan memotivasi 

saya. 

13. Kepada seluruh teman-teman Pendidikan Antropologi yaitu Robi 

Suhendra, Riadi Syahputra, Pebriandi Sitohang, Nia Adria, Riris 

Yuvenalisa Tinambuna, Sartika Simatupang, Winda Tobing, Raida 

Retno, Debora Hilderia Marbun, Erma Yunita, Elvina, Rinanda 

Rahayu, Eka Daliana, Eka Priyanti, Desi Amanda, Devi Apriani, 

Priska Prince Manik dan Lainnya yang tidak disebutkan satu persatu. 

14. Kepada semua Keluarga yang telah memberikan dukungan kepada 

saya. 

15. Dan pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dikertas ini. 

 

 

Medan,    9 Agustus  2012  

 

Penulis,       

 

 

 

Rika Afrilla    

308322049                  
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