
KATA PENGANTAR 

 

 Segala Puji Syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Maha Esa yang  telah 

memberikan banyak hikmat yang tidak terhingga.Salam juga tidak lupa penulis 

hadiahkan kepada rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan  beserta keluarga dan 

para sahabat, semoga kelak mendapatkan berkat beliau. Amin 

 Atas izin Tuhan Yang Maha Pengasih  penulis dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul Teal Ni Toba dalam Perspektif Erving goffman (Studi Kasus 

di Desa Lumban Holbung Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir). 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) Mantan Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono 

yang telah meluncurkan program Bidikmisi tahun 2010. Dengan adanya 

Program Bidikmisi ini saya bisa menikmati bangku perkuliahan dan 

menggapai gelar sarjana Pendidikan.  

2) Rektor Universitas Negeri Medan Bapak Prof.Dr. H, Syawal Gultom, M.Pd 

3) Dekan Fakultas Ilmu Sosial Bapak Dr.H.Restu,MS dan segenap fungsionaris 

Fakultas Ilmu Sosial – Universitas Negeri Medan . 

4) Ibu Dra.Puspitawati,M.si ketua Program Studi Pendidikan Antropologi.  
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5) Bapak Drs. Tumpal Simarmata. M,Si sebagai dosen pembimbing skripsi 

sekaligus salah satu motivator penulis yang memberikan masukan kepada 

penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

6) Bapak Bakhrul Khair Amal, M.si sebagai dosen pembimbing akademik dan 

penguji I yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan tulisan ini. 

7) Ibu Dra.Nurjannah, M.Pd sebagai dosen penguji II yang telah memberikan 

masukan dan arahan agar penulisan ini terselesaikan dengan baik. 

8) Bapak Drs.Payerli Pasaribu,M.si sebagai dosenn penguji III yang telah 

memberikan masukan kepada penulis untuk mampu menyelesaikan skripsi ini 

dengan baik.  

9) Ibu Murni Eva Rumapea, M.si dan Bapak Waston Malau, M.sp sebagai dosen 

yang selalu memberi semangat dan masukan hingga terselesainya tulisan ini. 

10) Seluruh dosen pengajar program Studi Pendidikan Antropologi FIS Unimed 

yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. 

11) Kepala Desa Lumban Holbung yaitu Bapak Effendi Sitorus yang telah 

membantu dan memberikan informasi dan telah memberikan izin penelitian 

kepada penulis. 

12) Kepada Orang Tua, terima kasih yang tak terhingga atas kasih sayang Bapa 

dan Oma kepada saya sehingga saya dapat mencapai gelar sarjana. Tanpa doa 

, dukungan dan motivasi dari orang tuaku, saya tidak mungkin sampai 

mencapai titik ini. Semoga doa bapa dan oma tetap mengantarkan saya ke 

jalan kesuksesan dunia akhirat, dan dapat memberikan kebahagiaan dalam 
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keluarga itu. Semoga Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi orang tuaku 

tercinta, Amin. 

13) Untuk saudara-saudariku Andika Butarbutar, Ricky Butarbutar, Grace 

Butarbutar, Kusuma Prima Dewi, Keponakan ku Mattew Mulia Butarbutar, 

Chandra Butarbutar, Desi Natalia Simangunsong,yang selalu memberi 

senyum semangat dan membantu penulis menyelesaikan tulisan ini. Kalian 

saudara-saudariku yang luar biasa. Semoga kesuksesan selalu bersama kita. 

Amin. 

14) Keluarga besarku yang ada di Lumban Julu, Parmaksian dan Jakarta terima 

kasih atas doanya. Karena berkat doa saudara-saudaraku semua penulis dapat 

menyelesaikan dan mendapat gelar sarjana. 

15) Mamak Tua Tersayang Linda Sinaga 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 Mamak Tua. 

16) Sahabat dekatku di kampus Banis Crew Rebecca Pardede, Jojor Nababan, 

Ayu Loina, Ayu Lusoi, Risky Sripita, Mei Santi, Dini Adillah Lubis, 

Abetnego, Desyanti Girsang, Agus Riyaf, yang telah membantu dalam 

berbagi hal yang memberi semangat kepada penulis dari semester satu samapi 

dengan sekarang. Puji Tuhan pertemanan kita tetap berlanjut sampai ana-cucu 

nanti. Amin. 

17) Teman- Teman seperjuangan Sidang Meja Hijau Abetnego, Fitri, Ewin , 

Evans. 

18) Teman-teman seperjuangan Antropologi stambuk 2011. 



19) Adek Diamony Sirait yang sudah penulis anggap sebagai saudara terima 

kasih telah meluangkan waktu dan tenaga untuk menemani penulis menemui 

dosen pada malam hari. Semoga selalu sukses dan sehat adekku. 

20) Kakak Dwi Rahayu Ningsih Pardede terima kasih untuk dukungan dan 

memberikan semangat selama penulis mengerjakan laporan ini. Semoga 

semua harapan kakak terkabul kak. Amin. 

21) Abang Boy Raja Marpaung terima kasih untuk buku-buku yang saya pakai 

selama penulis mengerjakan skripsi. Semoga Abang semakin sukses. 

22) Semua yang terlibat dalam penulisan ini yang tidak dapat dituliskan satu 

persatu. Terima kasih bantuan semuanya. ^_^ 

Kiranya semoga Tuhan yang Maha Esa 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 Tuhan memberkati tulisan ini sehingga dapat 

bermanfaat bagi semua pihak.  Amin. 

 

         Medan 10 Juni 2015 
                                                        Penulis 
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             NIM. 3112122003 
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