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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim 

 

Segala puji dan syukur terlebih dahulu penulis panjatkan kehadirat Allah 

SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya yang tidak terhingga, akhirnya 

skripsi ini yang berjudul  “Perubahan Gaya Hidup dalam Mode berbusana di 

kalangan mahasiswa etnis Gayo (Studi Deskriptif terhadap lima mahasiswa di 

Kota Medan)” dapat di selesaikan. Penulis juga tidak lupa menyampaikan rasa 

terimakasih bagi pihak-pihak yang telah memberikan motivasi maupun kontribusi 

bagi penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, 

pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-

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

Antropologi dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi, terimakasih 

atas bimbingan, waktu, saran, dan motivasi ibu dalam penulisan skripsi.  

4. Bapak Drs. Waston Malau, MSP selaku Dosen Pembimbing Akademik 

sekaligus sebagai penguji I yang memberi masukan dan motivasi yang 

membangun semangat penulis dalam penulisan skripsi ini. 

5. Ibu Supsiloani, M.Si dan bapak Muhammad Iqbal, M. Si selaku penguji 

bebas, penulis mengucapkan terima kasih telah memberikan masukan, 

kritikan dan saran  dalam penulisan skripsi ini. 
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6. Kepada seluruh Dosen Pendidikan Antropologi terima kasih telah 

memberikan ilmu serta bimbingan kepada penulis selama duduk dibangku 

perkuliahan. 

7. Teristimewa untuk kedua orang tua saya, Ayahanda Edy Sapendianto dan 

Ibunda tercinta Rosdiana, mereka adalah hidup saya. Terimakasih banyak 

yang sebesar-besarnya saya ucapkan karena telah memberikan cinta, kasih 

sayang yang tulus, nasehat, semangat, motivasi, dukungan serta doa 

sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini. Orang tua segalanya bagi saya 

dan ini alasan saya tetap semangat dalam penulisan skripsi ini. 

8. Terimakasih untuk orang yang spesial, uda Rimoll Arifto yang sudah 

menemani penulis sejak awal perkuliahan sampai detik ini. Terima kasih 

untuk semua kebersamaan, kesetiaan, motivasi, dukungan, semangat dan 

doa yang sudah diberikan kepada penulis. Thanks stay with me. 

9. Lin Aryani, teman rasa saudara, terimakasih  sudah menemani penulis, 

membantu banyak hal, selalu memberi semangat dan doa dari awal 

penulisan skripsi ini hingga selesai.  

10. Lusi Purwasih dan Khaidar tanjung terimakasih selama 4 tahun ini untuk 

kebersamaannya dan sudah menjadi saudara selayaknya kakak dan adik 

kandung bagi penulis. 

11. Terimakasih untuk teman-teman sestambuk 2014 Pendidikan Antropologi, 

khususnya kelas A-Reg 014 yang sudah memberikan banyak cerita selama 

masa perkuliahan. Kita adalah saudara! 
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12. Terimakasih kepada Nico, Tika, Mia, Uma, Novi, Erva, Pida, Yunda, dan 

teman-teman terdekat dengan penulis, mereka adalah sahabat sekaligus 

saudara bagi penulis yang selalu menjadi teman dalam segala hal. 

13. Terimaksih kepada kakak Ayu, kakak Inda dan kakak Putri yang sudah 

banyak membantu penulis dalam penyusunan berkas sehingga 

memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

14. Terimakasih untuk teman-teman PPLT  Medan Johor, khususnya Juli, Pipi, 

dan Dinda yang sudah memberi semangat dan banyak membantu penulis.  

15. Terima kasih kepada Erva, Pika, Etika, Winda dan Dedek yang sudah 

bersedia menjadi informan dan banyak membantu penulis dalam penulisan 

skripsi ini 

16. Terima kasih kepada bapak Kepala Desa Medan Estate sekaligus staff 

karyawan yang banyak membantu penulis dalam mengurus berkas 

kelengkapan dalam penulisan skripsi ini. 

Kiranya semoga Allah Swt yang senantiasa membalas segala kebaikan 

yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam 

penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang 

sifatnya membangun dan penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi 

semua pihak. 

       Medan, 17  Mei 2018 
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