
ii 

 

KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha 

Sempurna, karena berkat rahmat dan karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini yang berjudul “Perubahan Proses Upacara Adat Perkawinan Etnis 

Karo di Desa Perbulan Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo”. 

Skripsi ini yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di 

Program Studi Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 

Medan telah penulis selesaikan dalam batas waktu yang telah ditentukan. Penulis 

berharap tulisan ini bisa bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya baik 

untuk tujuan pemahaman maupun untuk penelitian lebih lanjut.  

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih 

kepada yang sangat teristimewa dalam hidup penulis yaitu kedua orang tua 

penulis yang sangat penulis sayangi, ayahanda A.T Ginting dan ibunda E.W 

Marbun yang telah memberikan dukungan doa dan materiilnya. Hanya ini yang 

dapat ananda persembahkan sebagai makna dari pengorbanan dalam setiap doa 

dan sujudmu. Terkhusus penulis ucapkan terimakasih kepada adik-adikku Damai 

Yanty Valentina Reskya Ginting, Sri Widya Sari Ginting, Thia Adhelia Ginting 

dan Mutiara Ginting yang tak henti-hentinya menguatkan dan memberikan 

motivasi kepada penulis. Kalian adik-adik kakak yang hebat. Semoga kesuksesan 

juga mengiringi langkah kalian. 

Selain itu, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak  

atas kejasama dan bantuannya baik secara langsung maupun tak langsung dalam 

penyelesaian skripsi ini, yaitu kepada: 
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1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Si selaku Rektor Universitas 

Negeri Medan.  

2. Bapak Dr. Restu, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial. 

3. Ibu Dra. Puspitawati, M.Si selaku Ketua Prodi Pendidikan 

Antropologi. 

4. Ibu Sulian Ekomila, S.Sos, MSP sebagai dosen pembimbing skripsi. 

Terimakasih atas saran, kritik dan masukan oleh ibu, yang banyak 

membantu penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. 

Semoga ibu selalu sukses dalam setiap aktivitas.   

5. Bapak Drs. Payerli Pasaribu, M.Si sebagai dosen pembimbing 

akademik penulis selama menjadi mahasiswa di jurusan pendidikan 

antropologi. Terimakasih atas arahan dan bimbingan bapak selama 

masa perkuliahan. 

6. Ibu Dra. Trisni Andayani, Msi, dan ibu Rosramadhana, M.Si selaku 

dosen penguji. Terimakasih atas saran dan masukan atas perbaikan 

skripsi ini. 

7. Bapak dan Ibu Dosen prodi Pendidikan Antropologi. Terimakasih atas 

didikan dan pengajarannya selama ini. 

8. Bapak Suhendri Ginting beserta keluarga kecilnya selaku Kepala Desa 

Perbulan. Terimakasih telah menizinkan penulis meneliti di daerahnya, 

terimakasih atas bantuan data dalam penyelesaian skripsi ini. 
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9. Keluarga A. Sembiring Kembaren. Terimakasih atas penerimaan 

penulis di rumahnya, terimakasih atas pengajaran, dukungan dan 

semangatnya. 

10. Terkhusus abangnda Ertin Sembiring Kembaren S.Kom. You are so 

special for me. Terimakasih atas bantuannya selama penelitian, 

terimakasih atas pengajaran, bimbingan, kesetiaan, dukungan dan 

semangatmu selama ini. Semoga selalu diberi kelancaran dan 

kesuksesan dalam setiap aktivitasmu. 

11. Kedua pengantin, Balinton Sitepu dan Heriati Harianja. Semoga 

menjadi keluarga kecil yang bahagia. 

12. Permata GBKP Klasis Lau Baleng Desa Perbulan, Jericko, Doni, Dani, 

Bayang, kak Sani, Ngana, dan lainnya yang namanya tidak dapat 

disebutkan satu persatu. 

13. Masyarakat Desa Perbulan dan semua informan yang telah 

dicantumkan namanya dilampiran. 

14. Sahabat tercinta yang selalu ada dalam suka dan duka. Mushdar 

Asingkilnay, Dhini D’aries, Hotnida, Irna Pakaek. Terimakasih telah 

menjadi sahabat terbaik bagi penulis. 

15. Rekan antro seperjuangan stambuk 2009. Akhirnya tiba juga kita di 

batas perjuangan selama 4 tahun ini. Semoga kita dapat 

mengaplikasikan ilmu yang kita miliki. 

16. Abangda dan kakanda rekan antro 2008, adinda rekan antro 2010, 

2011, 2012, terima kasih atas doanya. 
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17. Teman-teman PPLT SMA Katolik Kabanjahe. Terimakasih atas 

solidaritas, motivasi, kekocakan dan kehangatan kita selama menjadi 

guru sementara. 

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi 

ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun 

dari segi bahasa. 

Akhirnya penulis berharap semoga kebaikan yang telah mereka berikan 

mendapat balasan dari Allah SWT. Amin. 
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