
KATAPENGANTAR 

Puji dan syuJ....'11r penulis panjatkan kepada Allah SWf alaS rahmat dan hidayah 

Nyalah, penulis dapat menyelcsaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun sebagai salah 

satu syarat untuk memperleh gelar sarjaoa pendidikan, dengan judul 

"PELAKSANAAN UPACARA CABURK.EN BULUNG (KAWIN GANTUNG) DI 

DESA BELINTENG KABUP A TEN LANGKA T". 

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi banyak pihak yang telah 

memberikan bantuan baik saran, kritik, dorongan kepada penulis dengan maksud 

untuk mendapatkan basil yang baik agar karya tulis ini dapat memberikan sumbangan 

bagi khasanah ilmu pengetahuan atau setidaknya untuk pribadi penulis sendu. 

Bagi pihak-pihak yang Ielah mcrnberikan bantuan, saran, kritik, doron!\i n dalam 

pcnyusunan skripsi penulis, maka dikesempatan ini peoulis ingin menghaturkao 

ribuan terima kasih terutama kepada : 

- Kedua orang tua pcnulis yaitu ayahanda (Aim) dan ibunda tercinta yang tclab 

memberi pcogayoman, bimbingan dan dorongan kepada penulis dengan kasib 

sayang, kcsabaran dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan ~~ t 1111., 

serta abang Tua, engah, unda, kak liken sidik, dan Amelia, yam tcrus 

mendulrung peoulis, kiranya Allah SWT dapat melindungi kita scmua 

- Bapak Drs. Restu MS sclaku dekan fakultas ilmu sosial UNIMEO. 

- lbu Ora, Trisni Andayani M.Si, selaku ketua jurnsan pendidikan :.ejarah 

UNIMED. 

- lbu Ora. Lukita Ningsih,M.Hum selaku sclcretaris jurusan pendidil.-an scjardb 

UNIMEO. 

- lbu Ora, Puspitawati, MSi, selaku dosen pembimbing skripsi y:u. clah 

banyak memberikan arahan dan dorongan serta meluangkan waktunya pada 

pcnulis selama penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. 
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- lbu Dra. Samsidar Tanjung MPd, selaku Penasehat Akademik selama penulis 

menimba ilmu di jurusan Pendidikan Sejarah. 

- Bapak Rajanami Sembiring, selaku Camat di kecamatan Sei Bingai yang telah 

memberikan izin dan bantuan da!am pengumpulan data selama penelitJan d1 

lakukan dan juga kepada Bapak Jabaten Torong, selaku Kepala Desa 
Belinteng yang telah banyak membantu. 

- Spesial buat bang Rigan yang telah banyak meluangkan waktu dengan 

mcncmani dan menjaga penulis selama penelitian sampai penyclesaian skn >si 

ini, makasih ya atas kesabaran, kesetiaan dan dorongan serta motivas1 yaug 
selalu diberikan kepada penulis. 

- Sahabat-sahabatku yang k"U kasihi Juni, Kak Rubiah, Ima, Yetty yang selah 

mempcrhatikan, mendukung, serta mcmberikan banyak saran, kritik dan dua 

kepada penulis selama perkuliahan sampai penyelesaian skripsi ini . 

- Bapak dan lbu serta teman-teman khususnya warga desa Belinteng yang ll'fal· 

berscdia memberi dan membantu penulis dalam pengumpulan data selama 
pcnelitian berlangsung. 

- Teman-teman khususnya stambuk 2002, yang terus memperhatikan dau 

memberi semangat kepada penulis. 

Semua p1hak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi '"' 

menjadi hutang budi dan pcngorbanan mereka adalah pemberian yang tak tenula1 

manakala ada yang kurang patut dan pantas dari penulis "Maar' jualah yang h:m\'a 

bisa diucapkan. Semoga skripsi ini yang jaub dari kesempumaan dapat memben 

manfaat bagi peminat sejarah khususnya pembaca umumnya sebagai penamh<tf 
wawasan dan ilmu pengetahuan. 

Medan, Februari 2007 
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