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senantiasa menyertai dan memberikan rahmat yang begitu besar sehingga penulis
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul Persepsi Etnis Jawa Terhadap
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1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri
Medan.
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banyak memberikan arahan, bimbingan, dan ilmu yang sangat bermanfaat
sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
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gelar S.Pd ini. Terimakasih juga atas segala doa, kasih sayang serta dukungan
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membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian hingga selesai. Beliau
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berbagi penulis dalam suka maupun duka selama ini dan untuk Alm.Putra
Fajar Bahari terimakasih banyak atas semuanya Rest In Peace put semoga
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atas dukungan serta motivasinya semoga mimpi anak IPS dapat terwujud
nantinya.
12. Sahabat-sahabat seperjuangan yang penulis cintai evi Junalisah, Leli Pitria,
robiatul adawiyah yang sudah espede duluan, aulia, riri, tari, donna, limah,
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Medan, 11 Agustus 2016
Penulis

Tri Hardianti Hamdiah
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