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Puji dan syukur  kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan kasih-Nya, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik, dalam memenuhi persyaratan 

untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Medan. Dengan skripsi berjudul “Makna Simbolik Upacara Adat 

Mangulosi Pada Siklus Kehidupan Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Pangururan 

Kabupaten Samosir”. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya atau 

mungkin masih jauh dari harapan baik dalam teknik penulisan, dari segi bahasa, dalam materi, 

bentuk penyajian mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dari peneliti sendiri, 

akan tetapi berkat dan bantuan dan dukungan yang diterima, penulis semakin termotivasi. Untuk 

itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Yang tercinta dan yang paling saya sayangi 

kedua orang tua saya Ayahanda H.X Manalu dan Ibunda R. Br. Tobing, yang selalu memberikan 

kepercayaan dan dukungan moril maupun materil serta doa-doanya. Saya sangat mengucapkan 

banyak terimakasih kepada Ibunda tercinta, yang selalu sabar dan tetap semangat sehinga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan dalam lindunganNya.  

Pada kesempatan ini dengan segala ketulusan hati serta penuh penghargaan penulis 

mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:  

1. Prof. DR Ibnu Hajar Damanik M.Si selaku rektor Universitas Negeri Medan dan 

seluruh stafnya.  



2. Dr. Restu, Ms selaku Dekan Fakultas, serta Pembantu Dekan I, Dra Nurmala Berutu, 

M.Pd serta semua staf di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan untuk 

kemudahan yang telah diberikan selama proses penyusunan berkas. 

3. Dra. Lukitaningsih, M.Hum selaku ketua Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas 

Negeri Medan yang sangat baik yang selalu memberikan bimbingan dan arahan 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan 

4. Dra. Hafnita SD Lubis, M.Si selaku sekretaris Jurusan Pendidikan Sejarah 

Universitas Negeri Medan, yang memberikan arahan dan kemudahan sehingga skripsi 

ini dapat terselesaikan. 

5. Dr. Hidayat, M.Si selaku Dosen Pembimbing, yang telah banyak membantu, dengan 

penuh kesabaran telah membimbing, memberi saran, dan masukan dari proses awal 

hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.  

6. Dra. Lukianingsih, M.Hum selaku Dosen Pembanding Bebas yang sudah banyak juga 

memberikan masukan dan arahan bagi penulis. Kritik dan saran yang Ibu berikan 

sangat bermanfaat bagi penulis dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini.  

7. Pristi Suhendro, S. Hum, M.Si selaku Dosen Pembanding Bebas yang telah banyak 

membantu selama perkuliahan dan memberi masukan demi terselesaikannya skripsi 

ini. 

8. Drs. Ponirin, M.Si selaku Dosen Ahli Pembanding Utama yang telah banyak 

membantu selama perkuliahan dan memberi dorongan, kritikan, saran dan masukan, 

serta memberikan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini  dapat terselesaikan. 



Seluruh Dosen-dosen dan Staf administrasi di Jurusan Pendidikan Sejarah, terima 

kasih yang sebesar-besarnya atas jasa dan ilmu, bimbingan serta arahan yang 

diberikan selama mengenyam pendidikan 

di Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan. 

9. Jimmy Carolus Manalu dan Jefry Mateus Manalu yang selalu memberi semangat dan 

dukungan penuh baik dalam hal materil serta doanya.   

10. Adek saya tersayang Julita F. Manalu, yang selalu memberi semangat dan dukungan 

selama penyelesaian skripsi ini. 

11. Teman teman  Ekstensi Sejarah stambuk 2010 yang selalu kita singkat dengan 

“ESJA” : Hartini, Hasnaini Rosanda, Rita Haryani, Fahrunnisya, S.Pd, Maria Debora, 

Berkat Gea, Nelita Nababan, S.Pd, Astusti, Valentina Sembiring, Nurul Amalia, S.Pd, 

Adam Zaki, Mawardi Syahputra, S.Pd, Jonathan, Marihot Sianturi, Jenri limbong, 

Sherli Vani, Yosi Eka Mardiana Siahaan, S.Pd, Tre boy Nababan, Chandra Hutabarat, 

Aryani lubis, Asima, Deva, Devi, Saulina, Putri, Rades Lasta Simbolon, Ahrasani 

Purba, Novia Maslina, Sahatma Sinaga, Deli Novia Manurung, Novi, Evi Berutu, 

Rizki Niara, Emi Alvionita, Ester Aritonang, Rainhard Situmeang, Ari Purba, dan 

Fahrurrozi. Terimakasih kepada kalian karena telah memberikan warna selama 

hampir 4 tahun ini. Good luck for us.  

12. Teman-teman satu PS yang selalu setia menemani bersama menunggu, menanti tiada 

pernah bosan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.  

13. Keluargaa besar Manalu dan Tobing yang selalu memotivasi dan mendoakan penulis 

dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini.  



14. P. Deo Gratias Manalu.OFM.Cap selaku bapakatua dan seluruh pastor yang 

berkomunitas di paroki pangururan yang telah menerima dan memberikan penulis 

tempat tinggal selama melakukan penelitian di kecamatan Pangururan, atas kebaikan 

dan arahan serta motivasi-motivasi sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan.  

15. P. Ivan Sialagan. OFM. Cap yang setia menemani dan mengantar saya ke instansi-

insatansi yang saya tuju  selama melakukan penelitian. Semoga Tuhan senantiasa 

memberkati beliau. 

16. P. Herman Nainggolan/ Dr. Togar Nainggolan informan/narasumber yang telah 

membantu penulis, memberikan setiap informasi yang ditanyakan oleh penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini 

17. P. Benny Manurung. OFM.Cap yang menjadi teman dan sahabat yang selalu 

mendukung saya dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih segala masukan dan 

waktu yang diberikan untuk mendengarkan keluh kesah saya dalam penulisan skripsi 

ini. Semoga senantiasa Tuhan membarkatimu dan menguatkan panggilanmu. 

18. P. Nicholas Sitanggang. OFM.Cap ucapan terimakasih juga saya haturkan buat beliau 

atas kebaikan dan kerelaan hati membantu saya dalam mencari buku-buku sebagai 

bahan refrensi. 

19. P. Nikolaus Manurung yang sudah sebagai abang selalu memotivasi dan mendokan 

saya dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih untukmu dan semoga ditempat 

tugas yang baru juga akan selalu semangat. 

20. Fr. Veuster Tamba, OFM Cap, Fr. Agustinus Naibaho, OFM Cap, Fr. Irianto Pardosi, 

OFM Cap, Fr. Norriz Purba OFM Cap, Fr. Poly Purba OFM Cap, Fr. Jhon Donald 



OFM Cap Simamora yang telah membantu penulis dalam mencari literature yang 

mendukung untuk penulisan skripsi ini. 

21. D.S. Silalahi yang bersedia menjadi informan. Terimakasih telah meluangkan waktu 

untuk diwawancarai seputar tema skripsi saya. 

22. Bapak Camat Pangururan yang bersedia menerima saya untuk melakukan penelitian 

di Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. 

23. Seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 

Dalam penulisan skripsi ini tentu masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, 

penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dan positif demi 

perbaikan ke depan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Akhir kata, 

penulis mengucapkan banyak terima kasih.  
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