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KATA PENGANTAR 

 

        Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan 

kasihNya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, “MODAL SOSIAL 

PEDAGANG TROTOAR DAN PREMAN DI JALAN AKSARA MEDAN”.  

 

        Atas rampungnya skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada 

pihak yang turut memberikan bantuan, baik sewaktu penulis mengikuti proses 

perkuliahan maupun pada saat penulis melakukan penelitian. Penulis akui bahwa 

kesulitan selalu ada di setiap proses pembuatan skripsi ini, tetapi faktor kesulitan 

itu lebih banyak datang dari diri sendiri, kesulitan itu akan terasa mudah apabila 

kita yakin terhadap kemampuan yang kita miliki. Semua proses kelancaran pada 

saat pembuatan skripsi penelitian tidak lepas dari segala bantuan dari berbagai 

pihak yang sengaja maupun tak sengaja telah memberikan sumbangsihnya. 

Dengan penuh ikhlas dan kerendahan hati pada kesempatan ini penulis 

mengucapkan terimakasih kepada :  
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Medan.  
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perkuliahan.  

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

telah memberikan begitu banyak bimbingan, saran, pelajaran, dukungan, 

motivasi, semangat dan arahan kepada penulis sejak awal penelitian 

sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini. 

6. Bapak Daniel Simanjuntak, S.Sos., M.Si selaku Penguji I, Bapak Dr. 

Bakhrul Khair Amal, M.Si selaku Penguji II dan Bapak Muhammad Iqbal, 

S.Sos., M.Si selaku Penguji III yang telah memberikan bimbingan, nasihat 

dan motivasi kepada penulis.  

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Unimed, khususnya di 

program studi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas 

Negeri Medan yang telah banyak memberi bekal ilmu dan pengetahuan 

kepada penulis selama masa perkuliahan.  

8. Teristimewa kepada orangtua saya yang sangat saya sayangi, Papa Bonar 

Simangunsong dan Mama Marsaulina Purba yang telah memberikan kasih, 

doa, motivasi, tenaga, semangat dan materi kepada penulis selama  
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