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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur yang teramat besar kehadirat Allah Swt, yang telah 

menciptakan kehidupan di dunia ini serta segala isinya dan memberikan kita 

manisnya iman  dan memberikan kita kebebasan untuk bisa menghirup udara 

segar untuk dapat berkarya. Shalawat berangkai salam kita panjatkan kehadirat 

kekasih Allah Swt, Nabi Muhammad Saw yang telah berjuang untuk umatnya. 

Semoga kita dilimpahkan rahmat dan kasih sayangnya sampai akhirat kelak. 

Banyak pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh dari proses pengerjaan 

skirpsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini bertujuan sebagai syarat 

dalam menyelasaikan program Strata 1 dari Program Studi Pendidikan 

Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan hingga penulis 

merasa bertanggung jawab dalam menyelesaikannya dengan baik. 

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat menjadi referensi dan dapat 

bermanfaat bagi penulis, masyarakat dan perkembangan ilmu sosial. Penulis juga 

menyampaikan terima kasih kepada : 

1. Bapak Rektor 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. Ibu Dr. Rosramadhana, M.Si selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Antropologi FIS dan sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi. 
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4. Ibu Supsiloani, S.Sos, M.Si selaku dosen Pembimbing Akademik sekaligus 

sebagai Penguji I yang selama perkuliahan dan pengajaran selalu memberikan 

masukan dan motivasi yang baik kepada penulis. 

5. Bapak Drs. Waston Malau, MSP selaku Penguji II yang memberikan 

masukan yang begitu baik kepada penulis. 

6. Ibu Noviy Hasanah, M.Hum selaku Penguji III yang memberikan banyak 

masukan dan kritikan yang baik kepada penulis. 

7. Seluruh Dosen Pendidikan Antropologi yang begitu banyak memberikan ilmu 

serta bimbingan bagi penulis. 

8. Bapak Muhammad Irwan dan Ibu Latifatul Khairat selaku Orang tua dari 

penulis yang sangat memberikan perhatian, semangat, dan doa kepada penulis 

dalam pengerjaan skripsi. 

9. Kakanda Ayu Febriyani, M.Si dan kakanda Nur Indah Sari Sembiring, S.E 

yang selalu bersedia membantu dalam hal-hal yang terkait dengan informasi 

dan pemberkasan skripsi. 

10. Keluarga Besar Kelas B Reguler Antropologi 2013 yang selalu memotivasi 

dan memberikan semangat untuk penulis. 

11. Lurah dan Sekretaris Kelurahan Stabat Baru yang sudah memberikan izin 

melakukan penelitian. 

12. Wildanin Rahmah, S.Kom dan Devi Harisda yang telah bersedia menemani 

penulis dalam melakukan penelitian. 
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13. Maria Valensia Tambunan, S.Pd dan Nancy Kristina Tarigan, S.Pd yang 

banyak memberikan semangat dan doa kepada penulis dalam pengerjaan 

skripsi. 

 

Penulis menyadari bahwa pengerjaan skripsi ini belum sepenuhnya 

mencapai kesempurnaan, tetapi penulis berusaha untuk memperbaiki kesalahan-

kesalahan yang terjadi didalam penulisan, maka dari itu semoga skripsi ini dapat 

diterima oleh para pembaca ataupun masyarakat yang ingin membacanya. Mudah-

mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan Terima kasih. 

 

 

Medan,    Oktober 2017 
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