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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmannirrahim 

 Assalamu’alaikum Wr. Wb, Puji  dan syukur penulis ucapkan kehadirat 

Allah SWT yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan 

skripsi ini dapat selesai, dengan judul Skripsi “Transformasi Nilai Budaya 

Berhijab Sebagai Gaya Hidup Wanita Muslim di Kota Medan”.  

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh Gelar 

Sarjana kependidikan. Berkat bantuan serta dorongan dari para dosen khususnya 

dosen pembimping, rekan-rekan mahasiswa, dan pihak yang terlibat dalam 

penyusunan sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan. 

Untuk itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih 

yang teristimewa kepada kedua orang tua saya yaitu ayahanda M.Idris 

(Almarhum) dan ibunda Icah Sukaesih, beserta saudara laki-laki saya yaitu 

Syafrizal, Kemal Fauza dan Iryanto yang telah memberikan limpahan kasih 

sayang, cinta, perhatian, motivasi, dan doa yang tak dapat penulis balas sehingga 

penulis tetap semangat dalam menjalani scenario kehidupan. Penulis juga 

mengucapkan terimakasih kepada : 

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

Medan beserta stafnya  

2. Ibu Dra. Nurmala Berutu, M.Pd sebagai Dekan FIS UNIMED beserta 

stafnya 

3. Ibu Dra. Puspitawati, M.Si selaku Ketua Prodi Pendidikan Antropologi 

FIS UNIMED. 



iii 
 

4. Terimakasih yang terlebih kepada Bapak Erond.L.Damanik, M.Si selaku 

Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan 

pengarahan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.  

5. Bapak Drs. Waston Malau,M.SP selaku Dosen Pembimbing Akademik 

yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis. 

6. Ibu Dra.Trisni Handayani, M.Si selaku dosen penguji penulis. 

7. Ibu Supsiloani, M.Si selaku dosen penguji penulis. 

8. Ibu Sulian Ekomila, S.Sos, M.SP selaku dosen penguji penulis.  

9. Seluruh dosen Pendidikan Antropologi FIS UNIMED. 

10. Seluruh fungsionaris dan dosen serta pegawai pada Jurusan Pendidikan 

Antropologi. 

11. Rekan-rekan seperjuangan  di Himpunan Mahasiswa Islam terkhusus 

Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat FIS UNIMED, yang telah banyak 

menjadi saksi sejarah dalam penulisan skripsi ini. Teruntuk pengurus HmI 

Komisariat FIS UNIMED periode 2015-2016, anggota muda, anggota 

biasa, senior dan alumni yang banyak memotivasi. Alhamdulillah suatu 

sejarah yang berharga bagi saya karena dalam penulisan skripsi ini saya 

harus berjuang menjadi Ketua Umum HmI komisariat FIS UNIMED juga 

menjalankan kewajiban saya untuk menyelesaikan kuliah. Disini saya 

belajar bagaimana memanajemen waktu dengan baik dan berpikir secara 

terbuka. Semoga gerak dan perjuangan HMI diberkahi oleh Allah SWT. 

Yakin Usaha Sampai. 
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12. Kawan-kawan yang selalu memotivasi saya, berbisnis bersama, berbagi 

suka cita bersama, dan selalu mengingatkan penulis untuk wisuda tepat 

waktu. Terimakasih sebanyak-banyaknya untuk LOVABLE ANGEL buat 

Amanda Dian Sucia, Juhairiah Utari, Nur Cahyanta Manulang, Purnama 

Sari, Raras Yudira dan Wiwik Pujiati. Teman belajar, kongkow penulis 

dari semester 1. Semoga mimpi besar kita untuk , menjadi perempuan 

yang progresif, mandiri, sukses dan merdeka secara financial di usia muda 

dapat tercapai walaupun dengan jalan kita yang berbeda dan bahkan 

pemikiran kita yang sering tidak sama. Semoga kita selalu melengkapi.  

13. Seluruh mahasiswa Jurusan Pendidikan Antropologi stambuk 2012. 

Terkhusus untuk Lestari Wulandari, Gadis anastasia, Herik Swandi, Lukas 

Simorangkir, Noni Alfanita Sarumaha dan Teman satu PS Nurtaty 

Sianipar yang selalu mengingatkan penulis untuk cepat wisuda. 

14. Terimakasih untuk abangda Quadi Azzam staff pusham Unimed yang 

banyak membantu penulis demi berjalannya penelitian penulis, dan 

terimakasih untuk kak Irma yanti yaitu seorang kaka yang selalu 

memotivasi dan menemani penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

Serta abangda Muhammad Lubis dan abangda Abdul Gani Jamora 

Nasution yang telah memberikan masukan dan wawasan dalam kelancaran 

skripsi ini. 

15. Teruntuk FORHATI SUMUT dan Alumni HmI Wati yang telah banyak 

memberikan bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas ini. 

Terkhusus untuk kak sulfia dewi rambe, kak pera sagala, kak nelly 
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armayanti, kak arofah mega sari, kak ningsih, kak winda gumayanti, kak 

elvi hadriany , terimakasih karena bersedia dengan senang hati membantu 

dan menjadi informan penulis.  

16. Teruntuk Syarifah Fitriani Azzahir dan Akmila yang telah menjadi 

informan penulis. 

17. Terimakasih kepada kak Ayu Febriani dan kak Diah Utari yang selalu 

ringan tangan membantu penulis untuk menyiapkan berkas-berkas dan 

selalu terbuka untuk setiap informasi. 

18. Kawan-kawan PPLT 2015 SMK Nur Azizi Tanjung Morawa (Posko 

Glamour) yang turut memberikan semangat dan attensi kepada penulis.  

19. Rekan-rekan dari Pejabat Senat Mahasiswa Unimed terkhusus kepada 

Chandra Fachmi Pratama Zega (Presiden Mahasiwa) dan Masriyani 

Tanjung yang memberi dukungan, juga fasilitas dalam mengerjakan tugas 

akhir ini.  

20. Kawan-kawan Pengurus Himpunan Mahasiswa Tamiang (HMT) yang 

telah menemani penulis dalam perjuangan mencapai mission organisasi. 

21. Sahabat-sahabat dari RAXA yang telah membantu penulis baik dari segi 

moril maupun materi terkhusus untuk Ahmad Sidiqi, Edward Meiliansyah 

Gultom, Ismail, Retno Putri Ramadahani,  yang ikut berperan dalam 

sejarah kehidupan penulis.  
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Akhir kata penulis ucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang 

telah membantu dan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis 

berharap semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada 

kita semua. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua terkhusus 

Jurusan Pendidikan Antropologi. 

Billahitaufiq Walhidayah. 

Assalamu’alaikum. Wr.Wb. 

    

Medan,  September 2016 

Penulis,  

 

 

     IIS SOLEHA 

 

 


