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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim 

 
Segala puji dan syukur terlebih dahulu penulis panjatkan kehadirat Allah 

SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya yang tidak terhingga, akhirnya 

skripsi ini yang berjudul “Tahapan Upacara Perkawinan Etnik Gayo di 

Kecamatan Serbejadi Kabupaten Aceh Timur” dapat diselesaikan. Shalawat 

beruntaikan salam juga tidak pernah lupa penulis hanturkan untuk baginda 

Rasullullah SAW beserta kelarga dan para sahabat-Nya, semoga kelak 

mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Tulisan ini merupakan salah 

satu syarat yang diperuntukkan bagi setip mahasiswa untuk memperoleh gelar 

Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu 

Sosial Universitas Negeri Medan. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan 

didalamnya, hal ini tentunya disebabkan karena segala keterbatasan yang dimiliki 

oleh penulis baik yang bersifat materil maupun non materil. Penulis berharap 

semoga Allah SWT meridhoi tulisan ini sehingga dapat bermanfaat bagi semua 

pihak.  

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si sebagai Rektor UNIMED 

2. Bapak Dr. Restu M.S sebagai Dekan FIS UNIMED 

3. Ibu Dra. Puspitawati, M.Si sebagai Ketua Program Studi Pendidikan 

Antropologi sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi penulis, yang 

telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, arahan dan motivasi 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik 

4. Ibu Supsiloani, M.Si sebagai Dosen Pembimbing Akademik, yang telah 

memberikan bimbingan arahan dan masukkan sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan. 

5. Ibu Rosramadhana, M.Si sebagai Dosen Penguji yang telah banyak 

memberikan masukan, pendapat, motivasi yang sangat berarti bagi penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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6. Ibu Noviy Hasanah, M.Hum sebagai Dosen Penguji yang telah banyak 

memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan. 

7. Seluruh Dosen dan Civitas akademik Program Studi Pendidikan 

Antropologi yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu terima kasih 

atas ilmu, kenangan, pengalaman dan motivasi selama ini. 

8. Kedua orang tua penulis Ayahanda Selamat, S.Pd dan Ibunda tercinta Rita 

yang telah senantiasa memberikan cinta, kasih sayang, dan dukungan baik 

material maupun non material, dan telah membantu penulis melakukan 

penelitian, serta senantiasa memberikan doa sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan  dan dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik. 

9. Kedua adik penulis, Ansrinsyah dan Mahjati Dzakirah yang selalu 

memberikan semangat, do’a dan perhatinannya kepada penulis. 

10. Seluruh keluarga besar saya di Langsa dan di Medan yang telah 

memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

11. Bapak Suharto, S.Pd terimakasih atas petunjuk, dan motivasinya yang 

telah ikut mensukseskan penelitian ini. 

12. Kakanda Tri Adi Syahputra Saragih yang telah memberikan banyak 

perhatian, motivasi, bimbingan, semangat dan kasih sayang sehingga 

skripsi ini dapat terselesaikan. 

13. Teman-teman satu Pembimbing Skripsi Ayu Febryani, Syarifah Hanim, 

Nurlela, Yudha Gusti Dermawan, Aldrin Yudhistira yang telah bekerja 

sama dan menjadi penyemangat dalam pembuatan skripsi ini. 

14. Keluarga Antropologi Angkatan 2009, Firman Alfian Zega, 

Musdarwinsyah, Muhlis Syahputra, Sisriyani dan teman-teman lainnya 

yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan kenangan 

indah selama ini, memotivasi, dan membantu dalam penyelesaian skripsi 

ini. 

15. Teman-teman PPLT 2012 di SMA Muhammadiyah 8 Kisaran, khususnya 

buat Zulfina Hidayati dan Yolanda Sari Harahap terimakasih atas motivasi 

dan Do’a yang telah diberikan selama ini. 
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16. Adik-adik Kos penulis Rismawati, Yuli Iman Sari, Hafiza terimakasih atas 

motivasi dan do’a yang diberikan selama ini. 

17. Bapak Geuchik Sahuddin beserta pegawai Kantor Geuchik desa Lokop 

Kecamatan Serbejadi yang telah memebrikan izin serta data bagi penulis 

dalam menyelesaikan penulisan ini. 

18. Bagi semua pihak dan responden yang telah banyak membentu penulis 

dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat ditulis satu persatu, penulis 

ucapkan banyak terima kasih 

 Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi. Semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat  bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada 

umumnya, serta dapat menjadi bahan masukan bagi yang membutuhkan 

 

Medan,     Juli  2013             
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