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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang 

senantiasa menyertai dan memberikan rahmat yang begitu besar sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Keluarga Pernikahan Dini (Studi 

Kasus Pola Pengasuhan Anak Keluarga Jawa di Kecamatan Beringin, Kabupaten 

Deli Serdang). Shalawat beruntaikan salam juga tidak pernah lupa penulis 

hanturkan kepada Baginda Muhammad SAW beserta keluarga dan para 

sahabatnya, semoga kelak mendapatkan safaat dari Beliau. Tulisan ini merupakan 

syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pendidikan pada program studi 

Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. 

Penulis juga tidak lupa menyampaikan rasa terimakasih kepada pihak-pihak 

yang telah memberikan motivasi maupun kontribusi bagi penulis untuk dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini 

penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

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

Medan. 

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

Universitas Negeri Medan. 

3. Ibu Dr. Rosramadhana, M.Si selaku ketua Program Studi Pendidikan 

Antropologi sekaligus Dosen Penguji II yang selalu memberikan perhatian, 

bimbingan serta masukan kepada penulis. 

4. Ibu Dra. Puspitawati, M.Si selaku ketua Program Studi Pendidikan 

Antropologi periode 2012-2016 sekaligus Dosen Pembimbing Akademik  

5. Ibu Dr. Ratih Baiduri, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah 

banyak memberikan arahan, bimbingan dan ilmu yang bermanfaat sehingga 

skripsi ini dapat diselesaikan. 
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6. Ibu Dr. Nurjannah, M.Pd selaku Dosen Pengujiahli yang menggantikan 

Dosen Pembimbing Akademik, dan Bapak Erond L. Damanik, M.Si selaku 

Dosen Penguji I yang telah memberikan masukan dan bimbingan untuk 

menjadikan tulisan ini lebih baik. 

7. Seluruh Dosen  Program Studi Pendidikan Antropologi terimakasih untuk 

ilmu, pengalaman dan motivasi selama ini. 

8. Ayahanda terhebat Saman dan Ibunda tercinta Eri Astuti terimakasih teramat 

dalam karena sudah membesarkan serta mengantarkan penulis hingga 

mendapatkan gelar S.Pd ini. Terimakasih juga atas segala doa, kasih sayang 

dan dukungan hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan 

waktu perkuliahan lebih cepat yaitu 3,5 tahun serta terbebas dari biaya 

perkuliahan untuk semester selanjutnya. Semoga Allah SWT senantiasa 

memberikan kesehatan, kekuatan dan perlindungan. 

9. Kakak kandung penulis Vivi Yuniarti beserta suamiSupriadi,dan adik 

kandung penulis Sigit Auzril Firmansyah terimakasih telah memberikan 

motivasi dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir 

skripsi ini. 

10. Keponakan penulis Alvin Azka Dinata terimakasih untuk tingkah laku 

lucunya yang selalu memberikan keceriaan dalam hidup penulis sehingga 

penulis tetap semangat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga kelak 

menjadi anak yang dapat membanggakan keluarga, agama dan negara. 

11. Orang-orang terdekat dan terkasih penulis Indah Lestari selaku tim lapangan 

terimakasih telah meluangkan waktu untuk membantu proses penelitian, di 

lapangan mengambil dokumentasi, Gainunnisa Kautsar, Khadijah 

Rismayanti, dan khususnya Rudy terimakasih telah memberikan doa, 

motivasi dan selalu siap untuk mendengarkan suka duka cerita hidup penulis 

selama ini. 

12. Seluruh keluarga besar penulis, terutama Ella Kinanti selaku sepupu penulis 

terimakasih telah meluangkan waktunya menjadi tim lapangan untuk 

membantu proses penelitian, dilapangan mengambil dokumentasi. 
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13. Kak Ayu Febryani, M.Si sebagai bagian administrasi Program Studi 

Pendidikan Antropologi, terimakasih atas segala informasi serta kemudahan 

birokrasi yang diberikan kepada penulis. 

14. Seluruh informan penelitian, terimakasih telah bersedia telah meluangkan 

waktunya untuk  berbagi pengalaman kepada penulis. 

15. Salwiyah Fitriani dan Andi Sitompul selaku teman satu Dosen Pembimbing 

Skripsi terimakasih telah berjuang bersama penulis mulai pengajuan judul 

proposal hingga akhirnya kita bisa menjalani ujian meja hijau 

mempertahankan skripsi di hari yang sama.  

16. Teman baik penulis selama di perkuliahan Suci Ramadhani, Sarma Rohani, 

Mawaddah Safitri, Dwi Anggraini, Nurul Ramadhani, Muhammad Ridho, 

Sarah Aulia Sani Nst., Yunita Sari,  terimakasih  telah memberikan doa dan 

motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. 

17. Seluruh teman kelas C-Reg konsentrasi Sosiologi 2013 terimakasih telah 

menjadi kelas terkompak dan terbaik yang pernah penulis miliki sehingga 

penulis selalu semangat menjalani perkuliahan selama ini. 

Penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, 

oleh karenanya segala kritik dan saran yang membangun akan penulis terima 

sebagai perbaikan yang positif. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih dan 

semoga skripsi ini dapat berguna bagi kita semua.  

Wassalamu’alaikum Wr.Wb 

 

  Medan,    Januari 2017
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