
 
 

KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrohim. 

Segala Puji dan syukur  penulis  panjatkan kehadirat Allah SWT  yang 

telah  memberikan banyak keberkatan, nikmat kesehatan, dan petunjuk yang tidak 

terhingga. Shalawat  berangkaikan  salam juga tidak pernah lupa penulis 

hadiahkan kepada  junjungan  Nabi besar Muhammad SAW  beserta keluarga dan 

para sahabat, semoga kelak mendapatkan safaat  beliau Amiin. Atas izin Allah 

SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Tradisi Adat Pencarian 

Jodoh (Manpasir) Pada Masyarakat Etnis Gayo di Kecamatan Rikit Gaib 

Kabupaten Gayo Lues. Tulisan ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Antropologi Fakultas 

Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan ini penulis 

menyampaikan terima kasih yang tulus atas perhatian dan peran serta kepada: 

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

2. Bapak Dr. H. Restu, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial  dan segenap 

fungsionaris Fakultas Ilmu Sosial-Universitas Negeri Medan. 

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

4. Ibu Supsiloani,M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membantu 

penulis dari awal sampai akhir penulisan ini. Beliau senantiasa meluangkan waktu 

kapan saja untuk penulis meminta bimbingan dan arahan, juga telah  bersedia  

membantu, memberi semangat, baik suka maupun duka.  



 
 

5. Bapak Bakhrul Khair Amal, M.Si selaku  dosen  pembimbing akademik  dan 

penguji I yang senantiasa memberikan dukungan  dan bantuan kepada penulis 

untuk bersemangat menyelesaikan tulisan ini. 

6. Ibu Dra.Trisni Handayani, M.Si selaku penguji II yang telah memberi arahan 

kepada penulis dan telah mengajarkan penulis tentang sikap keprofesionalan. 

7. Ibu Noviy Hasanah, M.Hum selaku penguji III yang selalu mendoakan, memberi 

masukan dan  semangat  kepada penulis  untuk mampu menyelesaikan skripsi ini 

dengan baik dan benar. 

8.  Seluruh dosen-dosen  yang selalu memberi nasehat, petunjuk, ilmu pengetahuan, 

dan dukungan yang luar biasa kepada penulis.  

9. Bapak  Mulyadi selaku Pengulu Kampung Rempelam Kecamatan Rikit Gaib telah 

membantu  memberikan informasi  dan telah mengizinkan penelitian dan seluruh 

informan yang sudah memberikan informasi yang sangat dibutuhkan peneliti di 

lapangan. 

10. Teristimewa kepada ayahanda Muhammad dan ibunda Umi Kasum sebagai rasa 

hormat, sayang dan terima kasih yang tak terhingga atas ridho ayah  dan ibu 

kepada ananda sehingga ananda dapat mencapai gelar sarjana. Tanpa ridho, doa, 

dan motivasi dari ayah dan ibu, ananda tidak  mungkin dapat mencapai titik ini. 

semoga  doa ayah dan ibu tetap  mengantarkan ananda ke jalan kesuksesan dunia 

akhirat,  dan dapat memberi  kebahagiaan dalam keluarga kita. Semoga  Allah 

senantiasa menjaga dan  melindungi orangtuaku tercinta. Amiin. 

11. Untuk adikku Taherrisman, Sulaiman Arsyah dan Mila Nurjannah yang selalu 

memberi senyum semangat dan membantu penulis menyelesaikan tulisan ini. 



 
 

kalian adek  –  adek kakak yang luar biasa. Semoga kesuksesan selalu bersama 

kita. Amiin. 

12. Teman seperjuangan (Lisdailya, S.Pd, Cut Mutia, Hamidah, Samsiah, Damin, Sp, 

Jeni Hasan, Leryman, S.Pd, Roby Efendi, M.Hi, Salawati, S.Pd )  yang selalu 

menjadi teman setia, baik suka maupun duka, yang selalu memberi masukan 

positif, untuk semua pihak yang terkait yang membantu penulis dalam menyusun 

Skripsi ini  yang namanya tidak dapat disebut satu persatu oleh penulis terima 

kasih atas dukungan dan motovasinya selama ini. 

13.  Abangda Darmi,S.Hi 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 kekasih 

yang mendukung setiap keputusan penulis. Semoga kesuksesan dan keridhoan-

Nya selalu tertuju padamu.  

14. Untuk semua keluarga besarku (Alm. Kakek ku, Nenek, Paman Rabudin 

Abdullah, Saparudin Abdullah, Jenal Abidin dan Makpun Mona, Lia, Sera) terima 

kasih untuk semua yang telah banyak memberi dukungan secara materi maupun 

dukungan moril selama peneliti belajar di Universitas Negeri Medan. 

15.  Teman dekatku, Dini Adillah Lubis dan Nurhani Nst yang telah menemani, 

memberi semangat, membantu peneliti dari semester satu  sampai dengan proses 

penyelesaian skripsi ini  dan insya Allah pertemanan ini tetap berlanjut 

seterusnya. kepada seluruh teman-teman 2011 yang seperjuangan yang telah 

membantu peneliti. Semoga kita sama-sama bisa membesarkan nama Pendidikan 

Antropologi di luar sana. Amiin. 



 
 

16. Untuk  seluruh kakak dan abang stambuk 2009, adik-adik stambuk 2010, 2011, 

dan 2012, 2013 dan 2014 penulis ucapkan terima kasih. Kiranya semoga Tuhan 

yang Maha Kuasa senantiasa membalas segala  kebaikan yang telah diberikan. 

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 SWT meridhoi tulisan ini sehingga dapat bermanfaat bagi semua 

pihak. Amin ya Rabbal’alamin. 
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