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KATAR PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang 

telah memberikan petunjuk-Nya, sehungga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini dengan baik, yang berjudul “Makna Horbo (Kerbau) Pada Masyarakat Batak 

Toba Dalam Upacara Kematian Saur Matua di Kecamatan Simanindo Kabupaten 

Samosir”. 

Selama penyusunan skripsi ini, tentu saja tidak terlepas dari bantuan, 

bimbingan dan arahan dari berbagai pihak tertentu. Oleh karena itu pada 

kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada 

: 

1. Rektor Universitas Negeri Medan,  Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, 

M.Si. 

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Dr. Restu MS beserta  jajarannya yang 

telah memberikan segala kemudahan dalam penyelesaian skripsi 

ini. 

3. Ketua Jurusan Program Studi Pendidikan Antropologi, Ibu 

Puspitawati, M,Si yang telah memberikan fasilitas dan motivasi 

dalam penyelesaian skripsi ini. 

4. Ibu Murni Eva Marlina, M.Si selaku pembimbing penulis yang 

telah membimbing dan memberikan banyak masukan, arahan dan 

nasihat kepada penulis  selama proses penyelesaian skripsi ini. 

5.  Bapak, Bakhrul Khair Amal, M.Si  selaku Dosen Pembimbing 

Akademik penulis dan Ibu Murni Eva Rumapea, M.Si yang telah 
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memberikan masukan, nasehat dan motivasi selama proses 

penyelesaian skripsi ini . 

6. Ibu Dra. Puspitawati, M.Si dan Bapak Drs. Tumpal Simarmata, 

M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak 

masukan dalam perbaikan dan penyelesaian skripsi ini. 

7. Ayanda  M.Manurung (+) dan Ibunda E br. Manullang yang telah 

membimbing penulis hingga sampai pada saat ini juga memberikan 

motivasi tidak terhitung  baik secara materi dan nonmateri 

sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. 

8. Bapak Robert Sidauruk Selaku Kepala Desa Simanindo yang telah 

memberikan izin penelitian dalam penyelesaian skripsi ini. 

9. Namboru T. br. Turnip yang telah memberikan penginapan juga 

atas waktu yang diberikan sehingga penulis dapat melakukan 

wawancara dengan lancar. 

10. Abangku Torang Manurung dan Kakakku Eva br. Manurung atas 

segala sesuatu yang telah engkau berikan kepadaku, kasih, 

perhatian serta keringatmu yang tak terhitung sehingga 

mengantarku pada masa yang indah. 

11. Teman-teman terbaikku Juniandi Sinaga, Haposan Situmorang, 

Arjuna Bakkara,Fernandes Sinaga, Gunawan Manalu 

(Panggarabbas Voice) atas kebersamaan baik suka maupun duka 

dalam melewati masa-masa kuliah. Tidak lupa kawan-kawan JJS 

crew, Kapan lagi kita main bolanya? terlebih buat teman-teman 
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Pendidikan Antropologi stambuk 2009  dan teman satu 

Pembimbing, terimakasih atas kebersamaan kalian. 

12. Itoku Renata Dumasari Sinaga (Botak) dan kakak Reslina Sinaga. 

Terimakasih atas kecerewetan kalian . 

 

Semoga kebaikan Bapak/Ibu/Sdra/I menjadi amal baik dan mendapat 

balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. 

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu, peneulis mengharapka saran dan kritik yang 

membangun dami kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi 

semua pihak. 
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