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Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat ALLAH SWT, yang telah memberikan 

segala rahmat dan hidayah-Nya serta kemudahan kepada penulis sehingga dapat 
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Penulisan skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana 

pendidikan pada Program Studi Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas 

Negeri Medan.  
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tersebut dengan lancar. Penulisan skripsi ini juga  masih jauh dari kesempurnaan, namun  

penulis berusaha menyajikan skripsi ini  dengan baik. Pada proses penyelesaian skripsi ini 

penulis mengucapkan terima kasih kepada : 
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bimbingan , arahan , waktu dan kontribusi serta bantuan Ibu dalam penulisan skripsi 
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5. Ibu Dra. Trisni Andayani, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus dosen 
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yang Ibu berikan selama ini kepada penulis. 

6. Bapak Erond L.Damanik, M.Si selaku dosen penguji, penulis ucapkan banyak terima 

kasih buat kritikan dan masukan yang sangat berharga yang telah diberikan kepada 

penulis. 
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terima kasih buat kritikan dan masukan yang sangat berharga yang telah diberikan 

kepada penulis. 
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memberikan kebahagiaan kepada kalian. Amin 
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