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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrohim  

 

 

       Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan banyak keberkatan, nikmat kesehatan, dan petunjuk yang tidak 

terhingga. Shalawat berangkaikan salam juga tidak pernah lupa penulis hadiahkan 

kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para 

sahabat, semoga kelak mendapatkan safaat beliau. Amiin. 

Atas izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

Tradisi Perayaan Mendoakan Sapi/Kerbau (Akand Path Ghaia/ Menya) pada 

Etnis Punjabi di Gurdwara Tegh Bahadur Medan Polonia. Tulisan ini merupakan 

salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi 

Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. 

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tulus atas 

perhatian dan peran serta kepada: 

- Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Si selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan. 

- Bapak Dr. H. Restu, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan segenap 

fungsionaris Fakultas Ilmu Sosial-Universitas Negeri Medan. 

- Ibu Dra.Puspitawati, M.Si selaku ketua Program Studi Pendidikan Antropologi 

dan dosen pembimbing skripsi yang telah membantu penulis dari awal sampai 

akhir penulisan ini. Beliau senantiasa meluangkan waktu kapan saja untuk 

penulis meminta bimbingan dan arahan, juga telah bersedia membantu, 

memberi semangat, baik suka maupun duka. 
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- Ibu Dra. Nurjannah, M.Pd selaku dosen pembimbing akademik dan penguji I 

yang senantiasa memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis untuk 

bersemangat menyelesaikan tulisan ini. 

- Bapak Payerli Pasaribu, M.Si selaku penguji II yang telah memberi arahan 

kepada penulis dan telah mengajarkan penulis tentang sikap keprofesionalan. 

- Ibu Sulian Ekomila, S.Sos, M.Sp selaku penguji III yang selalu mendoakan, 

memberi masukan dan semangat kepada penulis untuk mampu menyelesaikan 

skripsi ini dengan baik dan benar. 

- Seluruh dosen-dosen yang selalu memberi nasehat, petunjuk, ilmu 

pengetahuan, dan dukungan yang luar biasa kepada penulis, terkhusus kepada 

Ibu Rosramadhana, M.Si dan ibu Noviy Hasanah, M.Hum yang senantiasa 

menyemangati dan mendoakan penulis selama ini dan Mas Agung Suharyanto, 

M.Si yang telah memberikan bantuan, petunjuk, teori, praktek, dan terlebih lagi 

terima kasih atas perkuliahan mata kuliah multikulturalisme yang telah 

membuat peneliti tertarik mendalami etnis Punjabi penganut agama Sikh ini.  

- Bapak Hardial Singh selaku pengurus Yayasan Missi Gurdwara Medan yang 

telah  membantu memberikan informasi dan telah mengizinkan penelitian. 

- Giani Daliph Singh, Giani Karnaill Singh, Pak Jaswant Singh, Bapak Pritipal 

Singh, Ibu Rakwan Khaor yang dengan senang hati, ramah, dan sabar telah 

bersedia memberikan informasi baik lisan maupun tulisan yang sangat berguna 

bagi penulisan skripsi penulis. Bang Sukwinder dan Bang Dawinder selaku 

pengurus yayasan yang telah memudahkan penulis dalam melakukan 

penelitian, terima kasih atas doa dan bantuannya. 
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- dr.Simrent Jit Singh yang sejak 2010 telah membuat penulis semakin tertarik 

meneliti keunikan kebudayaan etnis Punjabi, bersedia meluangkan banyak 

waktu dan tenaga, meminjamkan buku-buku berharganya kepada penulis, dan 

telah bersedia menjadi translator selama penulis melakukan pendekatan dan 

penelitian terhadap etnis Punjabi. Dan seluruh narasumber yang tidak dapat 

disebutkan satu per satu, terima kasih atas keramahan dan kesediaan 

memberikan informasi dan pandangan terkait penelitian penulis. 

- Bapakku Sutrisno dan Ibuku Siti Ramlah, terima kasih yang tak terhingga atas 

ridho bapak dan bunda kepada ananda sehingga ananda dapat mencapai gelar 

sarjana. Tanpa ridho, doa, dan motivasi dari orang tuaku, ananda tidak 

mungkin sampai mencapai titik ini. semoga doa bapak dan bunda tetap 

mengantarkan ananda ke jalan kesuksesan dunia akhirat, dan dapat memberi 

kebahagiaan dalam keluarga kita. Semoga Allah senantiasa menjaga dan 

melindungi orangtuaku tercinta. Amiin. 

- Untuk adikku Dian Mitri Pramudara, Rizki Deka Frastya, Ade Pratiwi, dan 

Egie Nugraha yang selalu memberi senyum semangat dan membantu penulis 

menyelesaikan tulisan ini. kalian adek – adek kakak yang luar biasa. Semoga 

kesuksesan selalu bersama kita. Amiin. 

- Abangda Dedi Andriansyah, S.Pd yang senantiasa menemani, memberi 

dukungan, mendoakan, dan sering memberi solusi atas masalah – masalah yang 

terjadi dalam proses penyelesaian tulisan ini. terima kasih banyak telah 

menjadi abang sekaligus kekasih yang mendukung setiap keputusan penulis. 

Semoga kesuksesan dan keridhoan-Nya selalu tertuju padamu. 
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- Teman dekatku, Meirisyah Eldinah dan Desy Suhartani yang telah menemani, 

memberi semangat, membantu peneliti dari semester satu sampai dengan 

proses penyelesaian skripsi ini dan insya Allah pertemanan ini tetap berlanjut 

seterusnya. semoga kalian dapat segera menyusul. Juga kepada Yudha Gusti 

Dermawan yang telah susah payah membantu penulis mengambil surat-surat 

terkait penelitian walau dalam keadaan hujan, kepada Nurul Kumala Sari 

Saragih, Lamhot Turnip, Sriyani, dan kawan-kawan 2009 seperjuangan yang 

telah membantu peneliti. Semoga kita sama-sama bisa membesarkan nama 

Pendidikan Antropologi di luar sana. Amiin. 

- Adinda Anisa Rodia Harahap dan Sonya Indri Sebayang yang telah memberi 

dukungan moril kepada penulis, juga untuk seluruh kakak dan abang stambuk 

2008, adik-adik stambuk 2010, 2011, dan 2012, penulis ucapkan terima kasih. 

Kiranya semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa membalas segala 

kebaikan yang telah diberikan. Dan semoga segala kerja keras dalam penyelesaian 

skripsi ini kelak dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi seluruh pihak. 

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini 

oleh karenanya segala kritik dan saran yang membangun, akan penulis terima 

sebagai perbaikan yang positif. Semoga Allah SWT meridhoi tulisan ini sehingga 

dapat bermanfaat bagi semua pihak.  

Amin ya Rabbal’alamin. 

       Medan, 30 Juli 2013 

Penulis 

 

 

       Ayu Febryani 

       NIM. 309 122 009 


