
iv 
 

KATA PENGANTAR 

 

 

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan puji dan syukur 

kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan RahmatNya dan 

Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Skripsi ini diajukan sebagai persyaratan untuk memenuhi memperoleh 

gelar sarjana (S1) pendidikan pada jurusan Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. Dalam 

rangka memenuhi syarat tersebut, dilakukan penelitian yang berjudul “Persepsi 

Masyarakat Terhadap Fungsi Dalihan Na Tolu Dalam Pelaksanaan Upacara 

Perkawinan Batak Toba Di Desa Sibarani Nasampulu Kecamatan Laguboti 

Kabupaten Toba Samosir”. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan  skripsi ini 

masih banyak dijumpai kekurangan. 

Dengan segala keterbukaan penulis menerima kritik dan saran yang 

bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi 

ini banyak kendala dan hambatan yang penulis hadapi. Namun berkat bantuan 

serta bimbingan dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini. Oleh karena itu Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan 

ucapan terimah kasih kepada : 

1. Bapak Prof . Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Si selaku Rektor UNIMED berseta 

 stafnya. 

2. Bapak Dr. H. Restu, MS selaku Dekan FIS UNIMED, pembantu Dekan 

 beserta stafnya. 
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3. Bapak Drs. Liber Siagian, M.Si selaku pembantu Dekan III yang selalu 

 memberikan motivasi kepada penulis. 

4. Ibu Dra. Yusna Melianti, MH selaku Ketua Jurusan dan juga sebagai Dosen 

 Pembimbing Akademik. 

5. Bapak Parlaungan G. Siahaan, SH, M.Hum selaku Sekretaris Jurusan beserta 

 staf Tata Usaha di jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang 

 telah membantu penulis dalam mempersiapkan berkas-berkas. 

6. Drs. Buha Simamora, SH, MH. Sebagai pembimbing Skripsi yang telah 

 banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, penghargaan 

 dan dorongan semangat kepada penulis. 

7. Bapak/ibu dosen besera staf pegawai di jurusan PPKn yang telah 

 membimbing,  membantu, memberikan dan memotivasi penulis dalam 

 menyelesaikan skripsi.  

8. Ibu Kepala Desa L. Br Siahaan dan Bapak Guntur Sibarani selaku sekretaris 

 Desa Sibarani Nasampulu yang telah memberikan izin kepada penulis untuk 

 melakukan penelitian. 

9. Buat masyarakat Desa Sibarani Nasampulu yang telah membantu penulis 

 dalam melaksanakan penelitian. 

10. Bapak/Ibu guru dan selurus siswa/siswi SMP N 1 Galang sebagai tempat 

 PPLT penulis yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis agar 

 segera meraih gelar sarjana. 

11. Teman-teman PPL SMP N1 Galang makasih buat dukungan dan 

 kerjasamanya. 
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12. Orang Tuaku tercinta, Ayahanda S.Sibarani dan Ibunda L. Br Hutapea yang 

 telah membesarkan, mengarahkan, membimbing, dan menyekolahkan penulis 

 sampai keperguruan tinggi, memberi nasehat dengan penuh kasih sayang, dan 

 yang telah berkorban baik secara moril maupun materil, serta selalu 

 membawa nama penulis dalam setiap doanya. ( My Parent is the best ) 

13.  Abang dan Kakak penulis ( Pangadean, Marlina, Derlan, Parson, Rista, 

 Obrin, Astrika, Rosnenti) terimah kasih atas bantuannya baik dari segi materi 

 dan dukungan buat penulis. Semoga Tuhan Membalasnya. 

14. Abang Marudut Rifael Raja Guk-Guk yang selalu membantu, memotivasi, 

 memberi dukungan dan membantu penulis melakukan penelitian. 

15. Buat seluruh teman-teman mahasiswa stambuk 2009 Jurusan PPKn, 

 khususnya Elia Fatma  Harahap, Eva Yuliana Atami, Rodiatul Hasanah 

 Dan Zulaiha.  

16. Buat Op. Kost Br. Turnip yang selalu mendukung penulis, beserta kawan-

 kawan satu kost ( Feronika, Mastika, Rini, Candro, Dewi, Cahya, Evi dan 

 lain-lainnya) semoga tetap semangat. 

17. Kepada adek-adek stambuk 2010, 2011, 2012 atas kebersamaanya di Fakultas 

 Ilmu Sosial dengan jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan di  

 Universitas Negeri Medan. 

18. Buat rekan-rekan sejawat yang telah banyak membantu dan memberi 

 semangat bagi penulis. 
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Tiada yang dapat penulis berikan untuk mengucapkan rasa terimah kasih 

penulis, selain doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan balasan yang 

lebih baik. Atas kebaikan dan dukungan yang diberikan kepada penulis maka 

akhir kata penulis mengucapkan semoga skripsi  ini bermanfaat bagi kita semua 

dan terimah kasih. 

 

 

       Medan,      Juni   2013 

       Penulis 
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