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10. Sahabat yang penulis sayangi, yang selalu ada sejak kita duduk 
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14. Pihak Kelurahan Madras Hulu, Bapak dan Ibu informan yang berada 

di Kelurahan Madras Hulu, serta Ketua dan pengurus Parisada Hindu 

Dharma Sumatera Utara yang bersedia memberikan informasi yang 
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Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah berusaha keras untuk maksimal, 
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