
KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus dimana atas kasih karuniaNya dan 

pertolongaNya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Adat Perkawinan Etnis 

Nias Kelurahan Menteng VII Kecamatan Medan Denai Kota Medan (Suatu Studi 

Pergeseran  Böwö  Menjadi Gogoila)” dengan baik. 

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 

Pendidikan di Program Studi Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Negeri Medan. Selama penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh ilmu pengetahuan, 

semangat, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan penuh 

ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih  kepada: 

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

2. Ibu Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Dra. Nurmala Berutu, 

M.Pd. 

3. Ibu Ketua Prodi Pendidikan Antropologi Dra. Puspitawati, M.Si. 

4. Ibu Dr. Nurjannah, M.Pd sebagai Pembimbing Skripsi penulis yang telah banyak 

membantu penulis dalam penyelesaian tugas akhir.  Terima kasih untuk motivasi, 

saran dan masukan yang sangat membangun serta ilmu pengetahuan baru yang telah 

diberikan kepada penulis.  

5. Bapak Drs. Payerli Pasaribu, M.Si sebagai Penasehat Akademik sekaligus Penguji I 

penulis. 

6. Ibu Supsiloani, M.Si sebagai Penguji II penulis yang telah banyak memberi arahan 

beserta solusi kepada penulis. 

7. Bapak Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial Waston Malau, MSP sebagai penguji III 

penulis, yang terus memotivasi penulis sehingga penulis selalu mengingat pesan dari 



beliau yang berkata “menjadi sarjana itu tidak mudah, nilai akhir dan sesungguhnya 

ada pada masyarakat” terimakasih buntuk motivasinya. 

8. Bapak/Ibu Dosen Pendidikan Antropologi  yang telah membimbing dan memberikan 

ilmu pengetahuan serta nasihat kepada penulis. 

9. Teristimewa kepada orangtua tercinta, Ayah F. Sarumaha dan Mama R.Waruwu yang 

telah menjadi orangtua terhebat. Tidak mudah menjalinanya tanpa dukungan mereka, 

buat mama cepat sembuh. Terima kasih atas doa, cinta, kasih sayang, semangat, dan 

motivasi baik secara moril maupun materil bagi penulis.  

10. Ibu Dr. Rosramadhana, M,Si yang telah banyak membantu dan memberi masukkan 

kepada penulis agar penulis tetap semangat. 

11. Kakanda Ayu Febryani yang membantu segala berkas dan proses selesainya skripsi. 

12. Saudara kandung penulis Bryan Andreas Sarumaha yang telah memberikan semangat 

dan motivasi kepada penulis. Sukses buat kita berdua. Terima kasih atas kebersamaan 

dan dukungan yang telah terjalin selama ini. 

13. Badan Pusat Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Medan, Kecamatan 

Medan Denai, dan Kelurahan Medan Tenggara VII yang telah member izin dan 

memberi fasilitas untuk melakukan penelitian. 

14. Seluruh informan yang turut membantu melengkapi data dalam penulisan skripsi ini. 

15. Bapak Pdt. Dr. Th. J. Nanualitta, M. Th yang telah memberi masukkan saran 

menggangkat judul penelitian dan selalu mendoakan penulis. Terimakasih atas 

doanya, semoga Tuhan memberkati. 

16. Seluruh Jemaat dan Pemuda/i GKI Kwala Bingai yang selalu mendukung dan 

mendoakan penulis. Terimakasih buat doanya, kiranya Bapa di surga yang membalas. 

17. Sahabat saat suka dan duka dari semester awal Christiany Ovalia, Melita Renata 

Nduru, Nurtaty Sianipar, Sinta Gaarfa Situmorang, Tenny Sipayung, Yosi Sembiring 



dan Lukas Simorangkir yang memberi semangat satu sama lain, penulis meminta 

maaf jika selama perkuliahan menyusahkan terutama dalam menghafal jalan kota 

Medan yang menurut penulis sangat rumit sehingga penulis sering tersesat. 

Terimakasih atas bantuan dan kesabarannya. 

18. Teman-teman satu pembimbing skripsi Lestari Wulandari S,Pd, Surya Dirja, Aries 

Sihotang, Rohmania br Parangin-angin, dan terkhusus buat Dona dan Krisna tetap 

semangat, tidak ada hasil yang menghianati usaha. 

19. Teman-teman Antrosos stambuk 2012. Terima kasih atas segala hal yang telah terjadi 

selama perkuliahan. Antrosos stambuk 2012 adalah orang-orang terhebat. Kiranya 

kasih selalu pada ada diri kita sampai kapanpun.. 

20. Teman seminar dan sidang meja hijau Erika Bangun, Afriando Syahputra, Wiwik 

Pujiati, Juhaira Utari terimakasih untuk dukungan satu sama lainnya, segala sesuatu 

bisa terlewati jika kita saling tolong menolong. 

21. Teman penyemangat dan penghibur baik dari via jaringan sosial dan secara langsung 

Yan Sardo Saragih, Syuhady Witana, Richard Michael Sihombing, S.Pd, Purnama 

Sari, Iis Soleha, Raras Yudira, Nur Cahayanta Manullang, dan Andika Saragih. 

22. Teman yang selalu memberi kontak nomor dosen dan penunjuk arah rumah dosen 

Asnika P Simanjuntak, dan Janwilson Sitanggang terimakasih atas kesabarannya dan 

keikhlasannya. 

23. Adik-adik kos Septi Triana, Erna Williz, Esli Gusti, terimakasih buat segala dukungan 

dan bantuaanya, penulis merasa kalian bukan hanya sekedar adik kos tapi seperti 

saudara penulis. Susah senang kita lewati bersama. Tetap semangat buat kuliahnya, 

semoga suskes ada didalam diri kita, senang mengenal mereka. 

24. Teman SMA yang selalu menghibur dan memberi semangat satu sama lain 

Margaretha Pasaribu, Dhita Rahiswari, Vivien, Yulia Ningsih, Uut Permatasari, Ika 



Nanda Sari, Ilman Pangeran, Risty Silvia, Dwi Utari (Tari), Ornike Sinaga, Meilita 

Pratiwi, Nuzulia Deliantha. 

25. Teman-teman PPL di SMP Negeri 5 Stabat tahun 2015 Masringgit Marwiyah, Rahima 

Rianita, Anggia Hasian, M.Ananda, Rafika Kumala, Ridwan, Ridho Kurniawan, 

terimakasih buat motivasi dan dukungannya selama ini. 

26. Pamong Bapak Sumawardianto dan Bapak Kepala Sekolah PPL di SMP Negeri 5 

Stabat yang selalu mendukung penulis. 

27. Seluruh Mahasiswa Antropologi stambuk 2010, 2011, 2013, 2014 terimakasih buat 

dukungan dan doanya. 

 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan berkat yang berlimpah untuk kita semua, 

menjadi berkat bagi sekeliling dan kasih selalu mendekatkan kita pribadi lepas pribadi. Pada 

akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum begitu sempurnah. Oleh karena 

itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. 

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan serta 

pengetahuan pembaca. 

 

Medan,    September 2016 

Penulis,  

 

 

Noni AlfanitaSarumaha 

NIM. 3123122043 

 


