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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat 

dan karunia-Nya yang diberikan, sehingga penulisan skripsi ini akhirnya dapat 

terselesaikan dengan baik, walaupun ada beberapa hambatan yang penulis alami 

dalam penelitian. Akan tetapi hal itu tidak membuat penulis untuk berputus asa. 

Penulis terus berjuang untuk memperoleh data yang diperlukan supaya penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini. 

 Skripsi ini tidak akan terwujud dengan sempurna, tanpa bantuan dari 

berbagai pihak yang memperhatikan dan mengasihi penulis. Tiada sesuatu yang 

dapat penulis miliki yang pantas diberikan kepada semua orang yang telah 

memberikan bantuan selain memanjatkan doa dan ucapan terima kasih yang 

setulus-tulusnya kepada: kedua orang tuaku Burju Alexander Lumban Nahor yang 

telah membantu penulis untuk menemukan data-data di lapangan, dan 

memperkenalkan penulis pada beberapa informan, dan kepada ibuku tercinta 

Nuria br. Pakpahan yang selalu setia memberikan doa dan dukungan  (I can’t 

thanks enough Mam.. Pap..). 

 Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh saudara-saudara 

yang tercinta, yang memberikan dukungan pada penulis. Wantrides Halomoan 

Lumban Nahor dan adik tercinta Gustar Efendi Lumban Nahor yang selalu setia 

menemani penulis melakukan penelitian, dan adik Mawar Lumban Nahor yang 

menemani dan membantu penulis dalam mengumpulkan data ( thank you very 

much indeed brother and sis..). tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada 

Opung tercinta  T. br Silitonga, kepada Tulang Bungaran, Tulang Accer, Tulang 

Grace, Tulang Lisda, Tulang Samuel serta kepada Tua Apri, Tua Atas, Tua Aman, 

Bapauda Ando, dan Bapauda Joko, Tante Richat, Bou Marlina beserta keluarga 

yang banyak memberikan doa dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 
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 Selain itu juga penulis sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

yang telah memberikan dosen pembimbing dan ketua jurusan yang baik, yang 

bersedia setiap saat membantu penulis dan mau mendengarkan keluh kesah 

penulis ketika mengalami kesulitan dalam penelitian. Terima kasih yang setulus-

tulusnya penulis ucapkan kepada: 

1. Bapak Dr. Deny Setiawan, M.Si, sebagai dosen pembimbing skripsi yang 

telah membimbing serta memberi masukan dalam menyelesaikan skripsi 

ini. 

2. Ibu Dra. Yusna Melianti, MH, sebagai ketua jurusan Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, 

serta sebagai dosen pembimbing akademik penulis. 

3. Bapak Drs. Halking, M.Si, sebagai dosen penguji, serta  

4. Ibu Dra. Rosnah Siregar, SH, M.Si, sebagai dosen penguji. 

Serta kepada bapak dan ibu dosen jurusa Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, serta kepada 

bapak Jon sebagai pegawai administrasi di Jurusan Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan yang telah banyak membantu penulis. 

Tidak lupa juga kepada Ko’Ayen selaku pelatih besar kelompok barongsai 

Bintang Sakti penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas data dan 

informasi yang diberikan kepada penulis. Demikian juga kepada Edwin Saranta 

selaku pelatih kecil serta pemain dalam kelompok barongsai Bintang Sakti serta 

kepada anggota (pemain) barongsai dalam kelompok barongsai Bintang Sakti 

yang telah banyak memberikan informasi dan juga menemani penulis serta 

sebagai teman tempat penulis bertanya apabila ada satu hal yang tidak penulis 

ketahui mengenai hal barongsai, sehingga penulis dapat memperoleh data yang 

diperlukan dan lebih bersemangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

 Begitu juga penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terkhusus 

atas perhatian, doa dan dukungan moril yang diberikan Irvan Pakpahan dan 

keluarga (My motivator, I will remember it during life n love you so much..) yang 
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selalu memberikan motivasi kepada penulis saat penulis merasa putus asa. Tak 

lupa penulis ucapkan terima kasih banyak kepada bang Rinjani Panjaitan. SS yang 

telah memberikan ide-ide, gagasan dalam penyelesaian skripsi ini (I’m very much 

obliged to you..). 

 Kepada seluruh teman-teman kerabat Pkn’08 dan senior yang sangat baik 

dan mau membantu penulis dan memberikan dukungan moril yaitu: Ersal Fadila, 

Darmawati Rumapea, Rifka, Maruntung, Tarulina, Nelly, Jumi, Andin, Andriani, 

Vera, B’Alfonso Pasaribu. Serta teman PPL SMANDUPER yaitu: Joe, Baby, 

Surya, Weni, Ria, B’Pangkar, B’Hendro, Arie, Sultan, Ferdinan (I can’t find 

word’s how to tank you..) serta penulis ucapkan kepada kakak yang penulis 

anggap sebagai sahabat yaitu Kak’ Ambro dan adik Ambro (Thanks for everyting 

sista and brother..). 

 Penulis mengucapkan terima kasih juga kepada semua pihak yang telah 

membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dalam menyelesaikan skripsi 

ini, penulis mengakui tidak luput dari berbagai kelemahan dan masih banyak 

memiliki kekurangan, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik 

diperlukan dari semua pihak. Akhirnya harapan penulis semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memperkaya khasanah ilmu sosial guna 

pengembangan lebih lanjut. 

 

Medan,  Januari 2013 

       Penulis, 

 

 

       Ema Delvita Lumban Nahor 

      NIM. 308111037 


