
ii 
 

KATA PENGANTAR 

 Skripsi yang berjudul “Peran Keluarga dan Sekolah dalam Proses 

Sosialisasi pada Anak Down Syndrome di Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) No. 

167713 Tebing Tinggi” ini tidak mungkin bisa diselesaikan dengan baik tanpa 

berkat dan karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oleh karena itu penulis 

panjatkan segala hormat, puji dan syukur kepada-Nya. Skripsi ini tidak akan dapat 

diselesaikan oleh penulis tanpa mengandalkan-Nya. Kepada Mamak dan 

Almarhum Bapak penulis ucapakan banyak terimakasih untuk cinta kasih dan 

dukungannya semasa penulis kuliah dan menyelesaikan skripsi ini. 

 Skripsi ini disusun oleh penulis guna memenuhi salah satu syarat untuk 

menyelesaikan pendidikan Sarjana Pendidikan di Program Studi Pendidikan 

Antropologi di Fakultas Ilmu sosial (FIS) Universitas Negeri Medan. Penulis 

berharap, dengan adanya skripsi ini dapat menambah refrensi para pembaca secara 

khusus Mahasiswa Pendidikan Antropologi dan secara umum bagi kalangan 

umum. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini melibatkan 

banyak pihak. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

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

Medan beserta jajarannya. 

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

Negeri Medan beserta jajarannya. 

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

Antropologi sekaligus Dosen Pembimbing Akademik serta Dosen Penguji 
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I penulis yang telah memberikan bimbingan berupa masukan dan kritik 

yang membangun bagi penulis hingga skripsi dan perkuliahan penulis 

dapat selesai tepat waktu. 

4. Ibu Sulian Ekomila, MSP selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah 

memberikan bimbingan serta saran-saran kepada penulis dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

5. Ibu Dra. Trisni Handayani, M.Si selaku dosen Penguji II yang telah 

memberikan bimbingan serta kritik dan saran yang membangun kepada 

penulis. 

6. Bapak Drs. Tumpal Simarmata, M.Si selaku disen Penguji III yang telah 

memberikan bimbingan serta Kritik dan saran yang membangun kepada 

penulis. 

7. Bapak M. Iqbal S.Sos yang sering penulis panggil dengan sebutan Bang 

Iqbal yang telah menjadi teman diskusi selama penulis kuliah. 

8. Seluruh Dosen Pendidikan Antropologi yang telah membagikan ilmunya 

kepada penulis. 

9. Teristimewa keluarga besar penulis, Mamak, Almarhum Bapak, Abang 

dan Kakak ipar serta kemanakan penulis yang telah memberikan 

dukungan, semangat serta perhatian kepada penulis. Tanpa cinta dari 

keluarga mungkin skripsi ini tidak dapat diselesaikan. 

10. Ibu Lulu Kurniasih, S.Pd Selaku Kepala Sekolah, SDLB No. 167713 

Tebing Tinggi yang telah memberikan izin kepada penulis untuk 

melakukan penelitian. 
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11. Kepada seluruh informan, Ibu Ngatiyem, Ibu Mariana, Ibu Marni, Ibu 

Theresia, Ibu Elvrida, S.Pd, Ibu Nurseha, S.pd, Ibu Sondang S.Pd serta 

staf administrasi dan supir bus sekolah yang telah memberikan banyak 

data kepada penulis. 

12. Kak Ayu Febriani, S.Pd yang sangat banyak membantu penulis dalam 

menyelesaikan berkas-berkas menuju seminar sampai wisuda. Semoga S2 

nya dengan cepat terselesaikan. 

13. Teman spesial penulis Desyanti Girsang, terimakasih untuk cinta, sayang 

dan perhatiannya kepada penulis, semoga berkat-berkat Bapa tak pernah 

berhenti bagi mu. 

14. Anggota OPJ, yaitu : Viktor Sinaga, Giot M. Marbun, Agus Riyaf, Osi 

Karina Saragih, Mei Santi Napitupulu, Siti Yuni Fadlina Amin, Desyanti 

Girsang. Terima Kasih telah menjadi tempat berbagai suka, duka dan 

diskusi selama 4 tahun penulis berkuliah. Semoga persahabatan ini terus 

bertahan. Tetap semangat bagi kita semua untuk mengejar gelar S.Pd 

bersama. 

15. Roy Masda B. Ginting serta Lisna Verodika Barus sebagai teman satu 

pembimbing skripsi dan juga pemberi semangat kepada penulis untuk 

menyelesaikan skripsi ini. Teman-teman diskusi lainnya selama penulis 

kuliah, Safri Lubis, bang Ilham Illahi, Hendwit Alan, Jojor Anna Theresia 

Nababan. Serta Ayu Lusoi M Siburian, teman seperjuangan untuk sama-

sama seminar dan juga sama-sama sidang dan seluruh teman-teman 

Pendidikan Antropologi stambuk 2011 yang tak dapat disebut namanya 

satu persatu. 
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16. Teman-teman PPLT di SMA Neg. 1 Sei Bamban. 

 Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang 

tak bisa penulis sebutkan satu persatu. Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi Orang tua, Sekolah, serta Mahasiswa. Sekali lagi penulis 

ucapkan Terima Kasih. Selamat Membaca.! 

       

       Medan, Juni 2015 

 

 

       Abet Nego Terkelin Bangun 


