
ii 
 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat tuhan yang maha esa atas berkat 

dan penyertaannya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“PROSES PEMBENTUKAN HABITUS PADA ANAK AUTIS DI PANTI 

ASUHAN ALPHA OMEGA KABANJAHE” Telah terselesaikan. Tulisan ini 

merupakan salah satu syarat yang diperuntukkan bagi setiap mahasiswa untuk 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Bagi Program Studi Pendidikan 

Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.  

Penulis juga tidak lupa meyanpaikan rasa terima kasih bagi pihak-pihak 

yang telah memberikan motivasi maupun kontribusi bagi penulis, sehingga 

penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini 

penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada: 

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

Medan. 

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

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

Antropologi 

4. Ibu Sulian Ekomila,S.Sos, M.SP, selaku dosen pembimbing skripsi yang 

telah memberikan banyak arahan, masukan, nasehat dan motivasi yang 

sangat baik dan membangun kepada penulis selama proses penyelesaian 

skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 



iii 
 

5. Ibu Trisni Handayani,M.Si, selaku dosen pembimbing akademik penulis 

yang telah banyak memberikan masukan dan nasehat, serta memberikan 

dorongan selama perkuliahan. 

6. Ibu Trisni Handayani,M.Si. Ibu Dr. Nurjannah M,Pd. Dan Iqbal sebagai 

dosen penguji yang telah banyak memberikan masukan, ide-ide dan 

pendapat yang sangat berarti dan membangun bagi penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

7. Bapak/ ibu dosen yang turut memberi spirit dan semangat demi terarahnya 

proses penelitian. 

8. Bapak/Ibu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial terimakasih karena telah 

membantu memberikan segala keperluan penulis. 

9. Bapak/Ibu Yayasan Kesejahteraan Penyandang Cacat Alpha Omega yang 

telah memberikan segala keperluan dan informasi pada saat penelitian 

kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi. 

10. Ayahanda Khoiruddin Harahap dan Ibunda Nurliana Siregar yang telah 

memberikan doa dan dukungan yang sangat tulus serta motivasi dan 

semangat setiap harinya kepada penulis dan membantu penulis secara 

materi dan nonmateri sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. 

11. Saudara-saudara kandung penulis yaitu: Kakak Efri Harahap, Abang 

Samsul Bahri Harahap, Adek Lily Rahma Yanti Harahap dan Andika 

Harahap yang selalu memberikan semangat dan dorongan kepada penulis 

agar cepat-cepat menyelesaikan skripsi ini. 



iv 
 

12. Kepada Grup Cingguku (Sahabat) terkhusus Winda Sari B, Lamtiarma 

Saritih Sianturi Dan Ika Sri Wardani terimakasih atas dukungan dan 

semangat yang diberikan kepada penulis selama penelitian dan 

meyelesaikan skripsi. 

13. Kepada Inda Maya Sari Simanjuntak, Jonry Sitorus dan dani ris putra 

terimakasih telah menemani disaat penulis mengadakan penelitian dan 

selalu mendampingi saat menyelesaikan skripsi. 

14.  Terimah kasih banyak Untuk sahabat terheboh Saritih Sianturi S.Pd. Anita 

Kristina S.Pd. Dewi Lismaria S.Pd. Afriyeni Hutajulu S.Pd. Jemmy 

Kristina Sirait S.Pd. Dan Inda Mayasari Simanjuntak 

15. Kepada Keluarga C Reguler 2014 terimakasih semangat, kenangan, 

pengalaman, dan dukungan kepada penulis selama mengerjakan skripsi. 

16. Untuk Sahabat Terbaik Reka Sundari terima kasih atas dukungan yang 

diberikan kepada penulis, yang selalu marah-marah kalau skripsi belum 

juga dikerjakan. Selalu memberikan semangat sampai penulis 

menyelesaikan skripsi. 

 

 

 

 

 



v 
 

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya 

kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. serta dapat 

menjadi masukan bagi yang membutuhkan dan menjadi referensi untuk tugas-

tugas kuliah. 

 

        Medan,      juli 2018 

         Penulis 

 

              Masro harahap 

     Nim: 3142122006 

 

 

 

 

 

 


