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KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa 

Yang telah memberikan banyak nikmat yang tidak terhingga. Atas izin Tuhan 

penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Refleksi Kearifan Lokal 

Hukum Adat Pancung  Sebelum Masuknya Agama Kristen di Huta Siallagan 

Desa Siallagan Pindaraya Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir. Tulisan ini 

merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Pendidikan pada 

Program Studi Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 

Medan.

Selama penyelesaian Skripsi ini banyak kendala yang dihadapi oleh 

Penulis, berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya Skripsi ini diselesaikan. Pada 

kesempatan kali ini penulis menyampaikan terima kasih yang tulus atas perhatian 

dan peran serta kepada :

1) Rektor Universitas Negeri Medan Bapak Prof. Syawal Gultom.

2) Dekan Fakultas Ilmu Sosial Bapak  Dr.H.Restu, MS dan segenap fungsionaris 

Fakultas Ilmu Sosial – Universitas Negeri Medan.

3) Ibu Dra. Puspitawati,M.Si ketua Program Studi Pendidikan Antropologi. 

4) Bapak Drs.Tumpal Simarmata,M.Si sebagai dosen pembimbing Skripsi 

sekaligus salah satu motivator penulis yang memberi masukan kepada penulis 

untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

5) Ibu Dra.Nurjannah,M.Pd sebagai Dosen pembimbing akademik dan penguji I 

yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
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6) Bapak Drs.Payerli Pasaribu,M.Si sebagai Dosen penguji II yang telah 

member masukan dan arahan agar penulisan ini terselesaikan dengan baik.

7) Bapak Drs.Waston Malau, MSP sebagai dosen penguji III yang telah 

memberi masukan kepada penulis untuk mampu menyelesaikan skripsi ini 

dengan baik. 

8) Ibu Murni Eva Marlina Rumapea, M.Si sebagai Dosen yang selalu memberi 

semangat dan masukan agar terselesainya tulisan ini.

9) Seluruh Dosen pengajar program Studi Pendidikan Antropologi FIS Unimed 

yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.

10) Kepala Desa Siallagan Pindaraya yaitu Ridwan Siallagan Bapak Pahala 

Sinaga sebagai kepala dusun III yang telah memberikan izin penelitian 

kepada penulis serta dengan senang hati, ramah, dan sabar telah bersedia 

memberikan informasi baik lisan maupun tulisan yang sangat berguna bagi 

penulisan Skripsi penulis.

11) Teristimewa kepada Ibu saya Osminar Br. Lumbantoruan dan Bapak saya  

Manontang Nainggolan, terima kasih yang tak terhingga atas bimbingan, doa, 

dukungan dan motivasi kepada saya sehingga saya dapat mencapai gelar 

sarjana. Tanpa bimbingan, doa, dan motivasi dari Oma dohot Bapa, saya tidak 

mungkin sampai mencapai titik ini. Semoga doa Ibu dan Bapak tetap 

mengantarkan saya ke jalan kesuksesan dan dapat memberikan kebahagiaan 

dalam keluarga itu. Semoga Tuhan Yesus senantiasa menjaga dan melindungi 

orang tuaku tercinta, Amin.
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12) Kepada abangku Pungu Nainggolan, Kombek Nainggolan, kakak Merlina 

Nainggolan, juga adikku Nurlina Nainggolan, dan Rusmini Nainggolan yang 

selalu memberi semangat dan membantu penulis menyelesaikan tulisan ini. Kalian 

saudar-saudaraku yang luar biasa. Semoga kesuksesan selalu bersama kita. Amin.

13) Keluarga besarku yang ada di Muara, Medan terima kasih atas doanya. Karena 

berkat doa saudara-saudaraku semua penulis dapat menyelesaikan dan mendapat 

gelar sarjana.

14) Teman-teman seperjuangan Antropologi stambuk 2011.

15) Teman dekatku di kampus Suraman Leo situmorang, Luhut Sinaga, Firmando 

Marbun, Viktor Sinaga, Ahmad Affandi, Morina Br Ginting, Nova Br Sembiring, 

Lydia claranta Barus Andhini Nur F,  dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan 

satu per satu. Terimakasih untuk hari-hari kebersamaan kita

16) Teman-teman PPLT 2015 SMK SMEA Swasta Karya Pendidik Balige.

17) Semua yang terlibat dalam penulisan ini yang tidak dapat dituliskan satu persatu. 

Terima kasih atas bantuan semuanya. 

Penulis telah berupanya dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian Skripsi 

ini, namun Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penulisan 

Skripsi ini baik dari segi isi, maupun tata bahasa, untuk itu Penulis mengharapkan saran 

dan kritik yang bersifat membangun dari Pembaca demi sempurnanya Skripsi ini. 

Kiranya isi Skripsi ini dapat bermanfaat dalam memperkaya Khasanah Ilmu Pendidikan. 

                                                                  Medan, 25 Juni 2015
                                             Penulis,

                           Ateng Nainggolan
   NIM. 3113122008
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