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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrohmanirrohim 

 

 Segala Puji dan Syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT Yang telah 

memberikan banyak nikmat yang tidak terhingga. Shalawat bertangkaikan salam 

juga tidak lupa penulis hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW 

beserta keluarga dan para sahabat,semoga kelak mendapatkan safaat beliau. Amin 

 Atas izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

Makna Simbolis Patung Sangkalon dan Naraco Holing dalam Hukum dan 

Keadilan Ditinjau Dari Perspekftif Teori Evolusionistic.Tulisan ini merupakan 

salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Pendidikan pada Program Studi 

Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. 

 Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan terima kasih yang tulus 

atas perhatian dan peran serta kepada : 

1) Rektor Universitas Negeri Medan Bapak Prof. Syawal Gultom,M.Pd. 

2) Dekan Fakultas Ilmu Sosial Bapak  Dr.H.Restu,M.S dan segenap fungsionaris 

Fakultas Ilmu Sosial – Universitas Negeri Medan . 

3) Ibu Dra.Puspitawati,M.Si ketua Program Studi Pendidikan Antropologi.  

4) Bapak Bakhrul Khair Amal,M.Si sebagai dosen pembimbing skripsi sekaligus 

salah satu motivator penulis yang member masukan kepada penulis untuk 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

5) Ibu Supsiloani,M.Si sebagai dosen pembimbing akademik dan penguji I yang 

turut membantu penulis dalam menyelesaikan tulisan ini. 

6) Ibu Dra.Nurjannah,M.Pd sebagai dosen penguji II yang telah member 

masukan dan arahan agar penulisan ini terselesaikan dengan baik. 
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7) Bapak Drs.Payerli Pasaribu,M.Si sebagai dosenn penguji III yang telah 

memberi masukan kepada penulis untuk mampu menyelesaikan skripsi ini 

dengan baik.  

8) Bapak Tumpal Simarmata,M.Si sebagai dosen yang selalu memberi semangat 

dan masukan agar terselesainya tulisan ini. 

9) Seluruh dosen pengajar program Studi Pendidikan Antropologi FIS Unimed 

yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. 

10) Camat Ulu Pungkut yaitu Bapak Moh.Johan.S.Sos yang telah membantu dan 

memberikan informasi dan telah memberikan izin penelitian kepada penulis. 

11) Ompung Sutan Baringin Lubis,Ibu Nurhayati,Bapak Iswar Efendi,Kak Dina  

yang dengan senang hati, ramah, dan sabar telah bersedia memberikan 

informasi baik lisan maupun tulisan yang sangat berguna bagi penulisan 

skripsi penulis. 

12) Ayahku Alm Mhd.Daud Lubis dan Umakku Syafridah Lubis , terima kasih 

yang tak terhingga atas ridho Ayah dan Umak 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 ibu tetap mengantarkan Ananda ke jalan kesuksesan dunia akhirat, 

dan dapat memberikan kebahagiaan dalam keluarga itu. Semoga Allah 

senantiasa menjaga dan melindungi orang tuaku tercinta, Amin. 

13) Untuk adik-adikku Mhd.Doli Indra Syaputra Lubis, Mhd.Nizar Afandi Lubis, 

Mhd.Ibnu Akhyar Lubis yang selalu memberi senyum semangat dan 
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membantu penulis menyelesaikan tulisan ini. Kalian adik-adiku yang luar 

biasa. Semoga kesuksesan selalu bersama kita. Amin. 

14) Abangda Ipda. Andika Syaputra,SH 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 hati yang mendukung setiap keputusan 

penulis. Semoga kesuksesan dan keridhoannya tertuju pada kita. Amin. 

15) Keluarga besarku yang ada di Medan, Kayu laut dan Jakarta terima kasih atas 

doanya. Karena berkat doa saudara-saudaraku semua penulis dapat 

menyelesaikan dan mendapat gelar sarjana. 

16) Ocikku Rahma Lubis sekaligus Ibu kedua ku selama aku pendidikan 4 tahun 

ini. Terima kasih telah membantu, mendoakan serta sudah menjaga ku dan 

melindungi selama ini. Terima kasih ocik… 

17) Adik kostku Fitri Khoirani Lubis yang mau membantu penulisan dalam 

menyelesaikan skripsi ini dan telah meminjamkan laptopnya disaat laptop 

penulis rusak. Terima kasih atas bantuannya. 

18) Teman-teman PPLT 2015 SMA N 1 Hinai. 

19) Teman dekatku di kampus Siti Yuni Fadlina Amin,Yuyun Trisna 

Yuningsih,Rosida Yanti, Nur Hani, Sabda Marbun, Agus Riyaft, Safri Lubis, 

Ilham Ilahi, Gandis Pratiwi yang telah membantu dalam berbagi hal yang 

member semangat kepada penulis dari semester satu samapi dengan sekarang. 

Insyaallah pertemanan kita tetap berlanjut sampai anak-cucu nanti. Amin. 

20) Teman-teman seperjuangan Antropologi stambuk 2011. 
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21) Semua yang terlibat dalam penulisan ini yang tidak dapat dituliskan satu 

persatu. Terima kasih bantuan semuanya.  

 Kiranya semoga Allah SWT 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 meridhoi tulisan ini sehingga dapat 

bermanfaat bagi semua pihak. 

  Amin ya Rabbalalamin. 

 

         Medan, 03 Juni 2015 
                                      Penulis 

 
 
 
 
 

      Dini Adilah Lubis 
      NIM. 3112122002 
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