
KATA PENGANTAR 

' 
Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat ralunat 

dan hidayah-NYA jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang beljudul 

" Eksistensi Upacam Mangupa Dalam Perlcawinan Pada Masyamkat Batak Angkola 

Dikecamatan Padang Sidimpuan Sclatan". 

Adapun Penulisan skripsi ini dilaksanakan untuk menyelesaikan study penulis 

diUniversitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Sosial, Jurusan Pendidikan Sejarah. 

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh 

gelar Sarj ana Pendidikan. 

Penulisan menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan baik dari segi isi dan sistematika penulisan. Oleh karena itu untuk 

penyempurnaan slcripsi ini, penulis sangat menghampkan kritik dan saran dari 

,pembaca untuk perbaikan skripsi ini. Dan selama penulisan skripsi ini, pcnulis telah 

banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini 

sudah sewajarnya penulis sampaikan ucap'in terima kasih kepada: .. 

•:• Ayahanda tercinta Sutan Barita 1/asibuan dan Ibunda Tirralair /lara/rap 

l!"rsayang yang selama ini Ielah susah payab membesarkan, mendidik dan 

membiayai seko:ah penulis sampai pcnulis memperoleh gelar Sarjana 

Pendidikan, atas segala pengorbanan Ayabanda dan lbunda pcnulis ucapkan 



tcrima kasih dan semoga Allah SWT mernberikan rahrnat dan hidaya-NYA 

kepada kita semua. 

•:• Relctor Universitas Negeri Medan. 

•!• Dckan dan Pembatu Dekan Fakultas llmu Sosial Universitas Negeri Medan. 

•!• Ketua Jurusan Pendid1kan Sejurah dan Sekretasi Jurusan Pendidikan Sejarah. 

•!• lbu Dosen Pembimbing Drs 1/URSAN/ LUBIS, M. I'd 

•!• Bapak Pernbimbing Akademik Drs PONIRIN 

•!• Bapak I Ibu Dosen dilingkungan Jurusan Pendidikan Scjarah. 

·!· Bapak Kccamatan Padang Sidimpuan Selatan. 

•!• Bapak Kelurahan Padang Matinggi. 

•!• Special thank's to member tersayang "K' Ati, K'Nclly, K' Ycssi, B' Mara, 

B' Mai l, B' Gunawan Hsb dan Adinda Lisoa dan Derlina. 

•!• Thank' s Verry much my hom) "llazairuddi Sitompul" yang begitu banyak 

memberi perhatian dan motivasi bagi penulis penyelesaian skripsi ini 

•!• Rekan-rckan starnbuk '02 .Turusan Pendidikan Scjarah, serta teman-teman 

yang I lain yaitu Nunc by, Melda dan Elpi. 

Mudah-mudahan yang mereka berikan menjadi amal Jariyah Dan tidak yang 

dapat penulis katakan hanya sekelimul penghargaan dan terima kasih yang tiada 

terhingga "Sesunggultnya Tiada Balasan Yang Terbaik Kecuali Kebaikan Jua". 
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Hanya 1\llah SWT yang dapat membalasnya segala yang baik itu datangnya 

dari Allah dan buruk itu dari kelemahan diri sendiri. Bersyukurlah diatas penemuan 

dan perpisahan karena disitulah terciptanya kemanisan !man dan Ukhwah antara kita. 

'Akhirul K.alam. 

Me dan, 

Penulis 

Lennidasari Hasibuan 


