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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas 

kasih dan karunia yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skipsi ini dengan judul: “Aktivitas Pedagang Kaki Lima Dalam Kehidupan 

Sosial Ekonomi Di Pasar Sambu Kec Medan Timur (1978-2000)”. Penulisan 

skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar 

Sarjana Pendidikan, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, 

Universitas Negeri Medan. 

Dalam melaksanakan penelitian maupun penulisan ini, penulis banyak 

mendapatkan dukungan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, maka pada 

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 

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

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

3. Ibu Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum selaku Ketua Jurusan Pendidikan 

Sejarah UNIMED. 

4. Ibu Lister Eva Simangunsong,  M.A selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan 

Sejarah  

5. Bapak Drs. Yushar Tanjung,  M. Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi 

yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, arahan serta 

petunjuk dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Tuhan Yang Maha 

Kuasa membalas semua kebaikan Bapak. 
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6. Ibu Dra. Hafnita Sari dewi Lubis, M. Si selaku Dosen Penasehat 

Akademik dan penguji penulis yang banyak memberikan bimbingan 

kepada penulis. 

7. Ibu, Dra. Flores tanjung, M.A selaku Dosen Penguji Utama yang telah 

memberikan pemikiran dan saran sehingga penulis bisa menyelesaikan 

skripsi ini. 

8. Ibu Dr. Rosmaida Sinaga, M.Hum selaku Dosen Penguji bebas yang telah 

memberikan pemikiran dan saran sehingga penulis bisa menyelesaikan 

skripsi ini.  

9. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Sejarah serta administrasi di 

Jurusan Pendidikan Sejarah UNIMED yang telah berbagi ilmu melalui 

proses belajar mengajar selama beberapa tahun ini. Penulis ucapkan 

banyak terima kasih atas bimbingan kalian semua. 

10. Yang teristimewa buat ayah dan ibunda tercinta Syawaludin Nababan dan  

Juliani br. Tarigan  Terima kasih atas doa, harapan, dukungan, bimbingan, 

biaya, dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis selama ini.  

11. Buat saudari ku tersayang: Gita anjelian br.Nababan yang telah membantu 

dan senantiasa mendukung penulis dalam doa.  

12. Terimakasih Kepada Sahabat-sahabat saya Aditya darma, Benny junior 

kabban, Ridho Saragih, Elsya Agustina, Bayu Astawa purba, Fiki 

Arulansyah,Putra pratama, Grace, Dena lovita, Riki, Cintama, Desry, 

Englena, elysabet, Erida dan Joan Ari. yang telah memberikan dukungan 

dan selalu memberikan semangat kepada penulis dan juga terimakasih buat 
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kebersamaan yang sudah kita lalui, semoga persahabatan kita lanjut 

sampai tua nanti. Amin.  

13. Terimakasih juga kepada teman-teman sekelas saya A Reg 2013 buat 

waktu dan kebersamaan yang sudah kita lalui, suka dan duka kita lalui 

bersama-sama selama 4 tahun. 

14. Terimakasih Kepada teman seperjuangan Sempro, Bayu Astawa, Putra 

Wardhana Purba Adelina siamnjuntak yang selalu mendukung dan 

memberikan dorongan kepada penulis. Terimakasih juga buat 

kebersamaan yang sudah kita lalui bersama-sama.  

15. Terimakasih kepada Teman-teman PPL/T Gabungan di SMA.Mulia 

Pratama  Medan, karena telah mendukung penulis dalam penulisan 

Skripsi, dan terimakasih juga buat suka dan duka yang sudah kita lalui 

bersama selama masa PPL/T. 

16. Terimakasih kepada murid-murid SMA. Mulia Pratama Medan yang juga 

turut serta untuk memberikan motivasi kepada penulis. Isilah masa remaja 

kalian dengan kegiatan-kegiatan yang positif dan bermanfaat. 

17. Terimaksih juga buat Bapak Mulia Sianipar ketua Kepala pasar sambu 

Staf PD Pasar kak kristati dan pak ferdinand dan seluruh pedagangt di 

pasar sambu yang telah membantu dalam memberikan informasi yang 

diperlukan penulis dalam penelitian ini. 

18. Kantor Camat Medan Timur dan Badan Pusat Statistik yang telah 

memberikan informasi yang penulis perlukan. 
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Dalam penulisan skripsi ini penulis sudah berusaha semaksimal mungkin 

untuk memberikan hasil yang terbaik. Namun, sebagai manusia biasa yang 

memiliki keterbatasan pengetahuan dan kemampuan, penulis menyadari bahwa 

skripsi ini masih memiliki kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis 

menerima masukan berupa saran serta kritik yang bersifat membangun demi 

kesempurnaan skripsi ini.  

Atas segala bantuan dan bimbingan yang telah penulis terima dari berbagai 

pihak, penulis mengucapkan banyak terimakasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa 

membalasnya. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca dan 

dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan. 
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