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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim 

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang mana telah 

memberikan kesehatan dan karunia-Nya kepada penulis serta kekuatan yang 

menyelesaikan skripsi : Komunitas Ketimbang Ngemis di Kota Medan. 

Penyelesaian ini tidak terlepas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang 

terkait secara langsung maupun tidak langsung, maka penulis dalam hal ini 

mengucapkan terima kasih banyak dan kerendahan hati kepada: 

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

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

Medan. 

2. Ibu Dra. Nurmala Berutu M.Pd sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Medan. 

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

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, beserta seluruh dosen 

Prodi Pendidikan Antropologi yang telah membekali ilmu pengetahuan 

kepada penulis selama masa perkuliahan 

4. Ibu Sulian Ekomila, S.Sos,.MSP sebagai Dosen Pembimbing Skripsi, 

terima kasih atas waktu, saran, kontribusi, dan bantuan ibu dalam 

penulisan skripsi ini yang sangat berarti bagi penulis. Beliau selalu 

meluangkan waktunya kapan dan dimana saja untuk memberikan motivasi 

terhadap penulis agar segera menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

5. Bapak Drs, Payerli Pasaribu M.Si sebagai Dosen Pembimbing Akademik 

sekaligus dosen penguji dalam skripsi ini, terima kasih atas arahan, 
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masukan, bimbingan, dan bantuan yang bapak berikan selama ini kepada 

penulis. 

6. Ibu Dra. Trisni Andayani, M.Si dan ibu Dr. Nurjannah, M.Pd selaku dosen 

penguji bebas, penulis ucapkan banyak terima kasih untuk kritikan dan 

masukan yang sangat berharga yang telah diberikan kepada penulis. 

7. Kak Ayu Febriyani, M.Sos. sebagai staff Prodi Pendidikan Antropologi 

FIS UNIMED. Staff tapi seperti kakak kandung bagi penulis. Sebab telah 

banyak meringankan langkah penulis untuk menyelesaikan penulisan ini, 

baik memberikan masukan atas tulisan penulis dan membantu kemudahan 

penulis dalam hal memenuhi persyaratan berkas yang harus dipenuhi 

penulis. 

8. Seluruh Pegawai dan Staff Fakultas Ilmu Sosial, terkhusus Prodi 

Pendidikan Antropologi yang telah banyak membantu penulis dalam 

administrasi perkuliahan. 

9. Kedua orang tua penulis, ayahanda Ir. Edi Irianto dan ibunda Yusrita Y. 

yang selalu memberikan kasih sayang, mendoakan, memotivasi, mendidik 

dan mengajari, serta selalu memberi dukungan baik moril maupun materil 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

10. Adik kandung penulis yaitu Muhammad Fauzan Akbar dan Muhammad 

Lutfan Hafiz serta seluruh keluarga yang selalu mendoakan, memberikan 

kasih sayang, dukungan dan motivasi kepada penulis agar dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 
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11. Sahabat terkasih, sahabat rasa saudara, terutama Wiwik Pujiati, S.Pd yang 

selalu senantiasa menemani dan masukan untuk penulis dalam membuat 

skripsi, Juhariah Utari Siregar, S.Pd, Purnama Sari, S.Pd, Iis Soleha, S.Pd, 

Nurcahayanta Manullang, S.Pd dan Amanda Dian Sucia, S.Pd. 

Terimakasih untuk selama beberapa tahun ini sudah menjadi selayaknya  

kakak dan adik kandung bagi penulis. Terimakasih untuk persahabatan 

yang  erat ini. 

12. Gadis Anastasia, S.Pd. teman dari awal masuk perkuliahan yang pernah 

jauh dan kembali dekat. Terimakasih sudah selalu menghantui penulis. 

Syuhady Witana, S.Pd rekan yang selalu menemani dan membantu dimasa 

perkuliahan. Sehingga penulis semakin termotivasi untuk melakukan 

penulisan skripsi ini. 

13. Teman-teman Stambuk 2012 pendidikan antropologi fis unimed yang telah 

begitu banyak membantu penulis dalam masa perkuliahan ini. 

14. Abangda Agus Riyaf, S.Pd yang selalu memberikan motivasi dan 

semangat agar penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan cepat. 

15. Keluarga besar Hinai, PPLT SMA Negeri 1 Hinai serta anak-anak murid 

yang sudah hidup bersama selama tiga bulan yang merasakan kegilaan, 

canda dan tawa bersama. 

16. Keluarga besar komunitas Ketimbang Ngemis Medan yang dengan senang 

hati menerima dan memberikan izin bagi penulis untuk melakukan 

penelitian, yang telah membantu penulis dalam penelitian.  
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17. Sahabat penulis Amelia Fitrati, S.Pd, Eka Putri, Rico Andrean, Rahmi 

Layli Qodri, SKg yang selalu menjadi teman tergila yang tidak pernah 

ditemukan oleh siapapun. 

 

 Sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada semua pihak yang ada di atas. Semoga Allah SWT membalas dengan hal 

yang lebih baik lagi, Amin. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi kita semua. 
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