
KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala 

limpahan rahmat dan berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 

skripsi ini. Skripsi yang berjudul “Pengaruh Ajaran Hindu Terhadap 

Kepercayaan Pemena Pada Masyarakat Karo Di Desa Kidupen Kecamatan 

Juhar Kabupaten Karo”, disusun sebagai salah satu persyaratan untuk 

memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. 

Secara ringkas skripsi ini mendiskripsikan pengaruh ajaran Hindu terhadap 

kepercayaan Pemena pada masyarakat Karo di Desa Kidupen Kecamatan Juhar 

Kabupaten Karo.  

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa dukungan dari berbagai pihak 

skripsi ini tidak akan terselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan trimakasih 

yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dengan 

sepenuh hati, baik dengan ide, semangat, doa, dan bantuan moril maupun materil 

sehingga sekripsi ini dapat diselesaikan. Pengharapan yang tinggi dan ucapan 

trima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada kedua orang tua 

tercinta Ayah saya Jernih Ginting, dan Ibu saya Pintalit br Sembiring yang telah 

melahirkan dan membesarkan serta mendidik saya dengan penuh kasih sayang 

dan kesabaran. Akhirnya inilah persembahan yang dapat saya berikan sebagai 

tanda ucapan trimakasi dan tanda bakti saya. 

Dalam penulisan ini penulis menyampaikan yang tulus dan ucapan 

trimakasi yang mendalam kepada pihak-pihak yang telah membantu 

menyelesaikan skripsi ini kepada:  

1. Prof. Dr. Syahwal Gultom, M.Pd. sebagai Rektor UNIMED, yang telah 

memberikan fasilitasnya yang berharga demi kelancaran selama studi. 

2. Dr. H. Restu MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial Universitas Negeri 

Medan, yang telah memberikan fasilitasnya demi kelancaran selama studi. 

3. Dra. Flores Tanjung, MA selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Sosial 

Negeri Medan   



4. Drs. Yushar Tanjung M.Si selaku Seketaris Jurusan Fakultas Ilmu Sosial 

Negeri Medan dan yang telah memberikan masukan-masukan dan ide-ide 

dalam memperbaiki judul skripsi. 

5. Tappil Rambe, S.Pd, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membantu penulis 

menyelesaikan skripsi. 

6. Dr. Samsidar Tanjung, M.Pd selaku Dosen Pembimbing yang telah yang 

telah membimbing saya dari awal perkuliahan sampai pada perbaikan 

judul skripsi. 

7. Dr. Hidayat, M.Si yang telah memberikan masukan-masukan dan ide-ide 

dalam penyusunan skripsi. 

8. Segenap dosen,staff, dan seluruh pegawai Fakultas Ilmu Sosial Universita 

Negeri Medan yang telah banyak membantu penulis selama masa 

perkuliahan dalam hal administrasi. 

9. Ucapan trimakasi kepada kakak dan adik saya Devi Evania Ginting dan 

Romi Ginting yang telah mencurahkan kasisayangnya tiada terhingga dan 

tiada batasnya kepada saya, selalu memberikan doa dan nasehat, dan 

mendidik saya serta dukungan moril maupun materil kepada saya selama 

perkuliahan. 

10. Gorenty Okseva Manurung yang telah banyak memberikan masukan-

masukan dan ide-ide dalam penyusunan skripsi saya. 

11. Ucapan trimakasi kepada Eliza Ginting, Priska Yosepa Ginting, kak Seri 

Rikani Br Sitepu, Yona Silfi Yanika br Sembiring yang telah memberi 

saya semangat dan dukungan selama mengerjakan skripsi. 

12. Ucapan trimakasi kepada Esron Frananta Tarigan, Seri Handayani Br 

Ginting dan Priska Tarigan yang telah memberikan masukan dan telah 

menjadi sahabat saya sampai sekarang. 

13. Arief Praesa Sitepu yang telah memberi saya dukungan saat mengerjakan 

skripsi. 

14. Ucapan trimakasi kepada Lestari Siregar, Sitiaisyah, Suhartini, Nanda, Uti 

Herdina, Korem Sihombing, Dimas Nusa dan Doli Simanjutak yang telah 



memberi saya dukungan, memberi saya semangat serta menjadi rekan PPL 

yang sangat baik dan kompak. 

15. Para Informan yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi 

yang sangat dibutuhkan untuk skripsi ini. saya ucapkan terima kasih atas 

kesediaan anda semua yang telah memberi banyak pengalaman berharga 

kepada saya. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi masih terdapat berbagai 

kekurangan dan keterbatasan, untuk itu penulis sangat mengharapkan masukan 

dan saran-saran yang sifatnya membangun demi kebaikan tulisan ini.  Akhir kata 

penulis mengucapkan terima kasih semua pihak yang telah membantu dalam 

penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.   

 

Medan, Juni 2015 
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