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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena 

berkat dan kasih setianya proposal penelitian ini dapat saya selesaikan dengan baik. 

Uang jujur (sinamot) merupakan syarat sahnya suatu perkawinan. Uang jujur 

(sinamot) mempunyai fungsi pada perkawinan menurut adat masyarakat Batak Toba 

karena suatu perkawinan menurut adat  harus terlebih dahulu membayar uang jujur 

(sinamot). Uang jujur  (sinamot) pada zaman dahulu ke zaman sekarang  sudah 

bergeser/berubah.  Karena pada zaman dahulu uang jujur (sinamot) diberikan dalam 

bentuk ternak atau pun benda berharga lainnya, namun seiring berkembangnya zaman 

sekarang sinamot (uang jujur) diberikan dalam bentuk uang tunai (cash). 

Skripsi ini berjudul “Pergeseran Fungsi  Uang Jujur (Sinamot) Pada 

Perkawinan Adat Masyarakat Batak Toba Di Desa Motung Kecamatan Ajibata 

Kabupaten Toba Samosir” adalah skripsi yang ditujukan untuk memenuhi syarat-

syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan  pada jurusan PPKn Fakultas 

Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. 

Dengan rasa hormat dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada dosen 

pembimbing skripsi Ibu Dra.Yusna Melianti, MH, yang senantiasa mendukung dan 

membimbing dalam penyelesaian Skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih 

banyak kepada Ibu Dra. Rosnah Siregar, SH, M.Si, selaku Dosen PA dan Pengguji 

Utama yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan masukan-masukan 

dalam penyelesaian skripsi ini, ucapan terima kasih juga kepada Ibu Dr. Reh Bungana 
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Beru PA, SH, M.Hum, selaku dosen penguji utama dan Ibu Sri Hadiningrum 

SH,M.Hum, selaku dosen penguji bebas yang telah banyak memberikan kritikan dan 

masukan kepada penulis terutama dalam penyusunan proposal dan skripsi ini. 

Seiring dengan itu penulis juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih 

kepada: 

1. Bapak (S.Manurung), Mama (S.Siahaan), Kakak terkasih (Juita Manurung dan 

Lenni Manurung), Abang terkasih (Komsar Manurung SE), Adik-adik terkasih 

(Delpina Manurung Amd, dan Melita Manurung Amd) dan juga buat Abang Ipar 

(Mario Siagian, dan Farel Sihombing) serta seluruh keluarga yang telah banyak 

memberikan kasih sayang, doa, motivasi  dan kebutuhan penulis hingga 

menyelesaikan skripsi ini. 

2. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd, sebagai Rektor UNIMED beserta seluruh 

jajarannya. 

3. Ibu Dra. Nurmala Berutu M.Pd, sebagai Dekan FIS UNIMED beserta seluruh 

jajarannya. 

4. Ibu Dr. Reh Bungana Beru PA, SH, M.Hum, sebagai Ketua Jurusan PPKn, Bapak 

Arief Wahyudi, SH, MH, sebagai sekretaris Jurusan PPKn FIS UNIMED beserta 

jajarannya yang telah memberi informasi selama perkuliahan. 

5. Bapak/Ibu Dosen di Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan 

6. Buat kakak-kakak stambuk yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini 

terkhusus buat kakakku terkasih Rosani Manurung S.Pd,  Reguler A angkatan 

2009. 
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7. Buat teman-teman alumni kelas reguler A angkatan 2011 dan Angkatan 2012 

jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial UNIMED 

8. Buat teman dekat sejak di perguruan tinggi yaitu Anita Simatupang S.Pd, 

Etymalina Sinaga S.Pd, Widya Septiani Situmorang S.Pd, dan Abang Tohap 

simaremare S.Pd, yang mampu menjadi teman berdiskusi mengenai pelajaran dan 

masalah pribadi. 

9. Buat rekan-rekan Pemuda-pemudi Gereja Pentakosta Indonesia sidang kebun 

pisang Medan. 

10. Buat rekan-rekan PPLT SMK Budhi Darma Indrapura 

Penulis menyadari akan kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan skripsi 

ini. Untuk itu, penulis mohon masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi 

ini. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih. 

        Medan,     Juni  2016 

        Penulis, 

 

 

        PatimahManurung 

     NIM. 3113111047 


