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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

memberikan rahmat dan berkat kepada penulis sehingga proposal ini dapat selesai 

dengan baik. 

Penyelesaian proposal ini merupakan  syarat untuk seminar penelitian dalam 

menyelesaikan perkuliahan pada program S-1 di Jurusan Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan untuk 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan. Adapun judul dari proposal ini ialah 

“Pelaksanaan Pesta Perkawinan Alop Dear di Desa Bahapal Raya 

Kecamatan Raya Kabupaten  Simalungun”. 

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dari 

berbagai pihak sehingga skripsi ini terselesaikan. Oleh karena itu, pada 

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan trimakasih kepada : 

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

Medan (UNIMED). 

2. Dra. Rosnah Siregar, SH,M.Si, selaku dosen pengajar dan dosen 

pembimbing penulis, yang selama ini telah meluangkan waktu untuk 

memberikan bibingan, masukan dan ilmunya kepada penulis sehingga 

dapat menyelesaikan skripsi ini. 

3. Dekan dan pembantu dekan Fakultas Ilmu Sosial UNIMED, dan juga 

Bapak Dr, Deny Setiawan, M. Si, selaku dekan bidang Akademi 

Fakultas Ilmu Sosial Unimed, dan juga kepada ibu Dr. Reh Bungana 

Beru PA, SH, M, Hum, ketua jurusan PPKn dan juga kepada Bapak Arif 
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Wahyudi, selaku sekretaris  dan Bapak Jhon selaku staf pegawai 

Administrasi jurusan PPKn. 

4. Kepada seluruh dosen pengampu mata kuliah PPKn yang telah 

memberikan pengajaran selama proses perkuliahan sehingga penulis 

mendapatkan banyak ilmu serta wawasan akan pengetahuan dan kesan-

kesan yang tidak akan terlupakan yang sangat memotivasi bagi penulis. 

5. Kepada kepala Desa Bapak Jan Siner Sinaga dan Sekretaris desa Bapak 

Wardi Saragih yang telah memberikan banyak bantuan dan informasi 

kepada penulis pada saat penelitian skripsi ini. 

6. Kepada kepala adat Bapak Jongir Saragih Garingging yang telah 

memberikan waktunya serta informasi yang begitu berarti untuk 

penulisan skripsi ini. 

7. Secara khusus juga penulis menyampaikan terimaksih yang sebesar-

besarnya kepada orang tua yang sangat saya sayangi, Bapak Jan Redison 

Sinaga dan Ibu Nur Hani Saragih, atas kebesaran hatinya untuk 

mendidik, membimbing, dan usaha untuk membiayayai penulis sampai 

ke jenjang perkuliahan, dengan tujuan agar saya mempunyai pegangan 

untuk menghadapi zaman yang semakin maju dan berharap saya dapat 

menjadi generasi muda yang berguna bagi nusa dan bangsa terlebih 

untuk keluarga. 

8. Kepada Adik saya , Ijon Gabe Martuah Sinaga, Eri Yana Sinaga. 

Oppung J Sinaga, Tua L Saragih Garingging, Oppung H Haloho yang 

telah menunjukkan dukungan, dan selalu memotivasi penulis, serta tetap 
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mendoakan penulis dalam setiap studi hingga penyelesaian tugas akhir 

kuliah saya .  

9. Buat semua keluarga besar rumah Jalan Sering No 91a. terkhusus 

kepada kakak Ronauli Purba, Hariaty Saragih, Fitry Saragih, Rio Arnod 

Saragih, Irvan Sinaga, Fernando Girsang yang telah memberikan 

dukungan dan doa kepada penulis.  

10. Buat semua keluarga besar J Sinaga dan Lsaragih, beserta J sumbayak 

dan H Haloho yang tidak bisa penulis sebut satu persatu terimaksih atas 

semua dukungan dan doanya. 

11. Buat best friend saya Ira Wati Sianturi, Mince W sihombing, Helen 

Karolina Hutauruk, Fatimah Manurung yang selama ini bertukar pikiran 

dalam proses penyusunan skripsi terimakasih buat kalian untuk 

diskusi,motivasi, dan curhat-curhat saat perkuliahan yang begitu sangat 

terkenang bagi saya bahkan tidak akan mungkin bisa saya lupakan. 

Tidak lupa juga kepa Koni Sitindaon, Masna Simanjuntak, Pinta R 

sihole dan kawan-kawan lain di stambuk 2012 Kelas Reguler A jurusan 

PPKn yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Dan kepada teman PPLT 

SMP Swasta  GBKP Kabanjahe ( IKA V Sitepu, Unjuk Ginting, 

Mustika Tumangger, Darmina Barus, Irma K parinduri, Ayakimo T, 

Dedy Ginting, Rohmania P) untuk kedepannya semoga kebersamaan 

kita tetap terkenang, dan saling menolong saling mendoakan, semoga 

sukses untuk kita semua. 

12. Kepada, abang, kakak, rekan dan adik adik saya di DPK HIMAPSI 

UNIMED terkhusus kepada Rikki W Purba, Andrey Purba, Mulia 
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Sipayung, Agus Saragih, Kak Lenda Saragih, Daniel P sinaga, Jon P 

Damanik dll, yang tidak bisa saya sebut satu persatu terimaksih atas 

semua dukungan dan motivasinya. 

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih atas semua bantuan dan 

dukungan dari semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini dan 

kiranya skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan 

kita 

Medan, Maret 2016 

Penulis,  

 

Leny Astria Sinaga  

NIM.3123111038 

  


