
ii 
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena 

atas segala berkat dan kasihNya penulis bisa menyelesaikan skripsi yang bejudul “ 

Eksistensi Becak Motor “BSA” (Birmingham Small Arms) Sebagai Identitas Kota 

Pematangsiantar. Selama penyusunan skripsi ini banyak pihak-pihak yang 

memberikan kontribusinya berupa doa maupun motivasi serta ilmu yang 

bermanfaat oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

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

Medan. 

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

Universitas Negeri Medan. 

3. Bapak Dr. Denny Setiawan, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu 

Sosial Universitas Negeri Medan, Ibu Dra. Flores Tanjung, M.A selaku 

Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial Unimed, Bapak Drs. Waston Malau, 

MSP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial Unimed. 

4. Ibu Dr. Rosramadhana, M.Si selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Antropologi yang telah banyak memberikan motivasi serta dukungan bagi 

setiap mahasiswa. 

5. Ibu Noviy Hasanah, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah 

banyak memberi motivasi, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam 

membimbing penyusunan skripsi penulis. 



iii 
 

6. Ibu Supsiloani, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus 

Dosen Penguji I yang telah memberi banyak masukan, kritik dan saran 

demi penyempurnaan penulisan ini. 

7. Bapak Dr. Erond L. Damanik, M.Si selaku Dosen Penguji II, Ibu Sulian 

Ekomila, S.Sos, MSP selaku Dosen Penguji III yang memberikan arahan 

dan masukan untuk penulisan skripsi penulis. 

8. Seluruh dosen-dosen Prodi Pendidikan Antropologi yang selama ini 

banyak membimbing, mengarahkan dan memberikan ilmu pengetahuan 

selama masa perkuliahan. 

9. Terkhusus kepada kedua orang tua penulis Bapak S.Pakpahan dan Ibu 

M.Manurung terima kasih buat motivasi, dukungan, doa serta materilnya 

kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi 

ini. 

10. Kepada kedua saudara laki-laki penulis yaitu bang Mangantar T. Edward 

Pakpahan,SP dan bang Rudi Pakpahan,Amd.Mar terimakasih buat 

motivasi, doa dan bantuan materilnya kepada penulis. 

11. Kepada para informan penulis, khususnya Bapak Erizal Ginting,SH 

terimakasih buat waktu dan informasinya terhadap penyusanan skripsi 

penulis. 

12. Kepada teman-teman sekelas penulis, terima kasih buat kebersamaan, 

pengalamannya selama dimasa perkuliahan, you’re rock and roll guys. 



iv 
 

13. Kepada teman penulis terkhusus Dewi, Umul, Gusti terima kasih buat 

motivasi, doa, kebersamannya serta tempat berkeluh kesah selama 

penulisan skripsi ini, kalian luar biasa. 

14. Terima kasih buat orang yang dikasihi penulisi yaitu Hendra Naibaho buat 

motivasinya, doa serta kebersamaannya dalam penulisan skripsi ini. 

15. Terima kasih buat teman penulis yaitu Agnes Claudia Hutabarat dan 

Kartika Silalahi yang telah bersedia menemani penulis selama penelitian 

di Siantar.  

16. Kepada teman penulis yaitu Ade ayu, Arga Yesica, Chris Dermia, 

Wordyanti, terima kasih buat motivasi, doa serta pertemanan yang terjalin 

sampai sejauh ini. 

 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, maka 

kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah dibutuhkan guna 

memperbaiki kekurangan yang ada. Dan semoga skripsi ini dapat memberikan 

wawasan dan pengetahuan kepada para pembaca dan penulis.  

 

Medan,   Juni 2017 

Penulis 

 

 

Citra M. Pakpahan 

NIM. 3133322054 

 


