
KATA PENGANTAR 

 

Subhanallah walhamdulilah, puji syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, atas 

segala limpahan berkah dan rahmatNya yang senantiasa melindungi dan meridhai dalam setiap 

langkah penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Skripsi ini diajukan untuk melengkapi salah satu syarat menyelesaikan perkuliahan pada 

program Strata-1 pada Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Negeri 

Medan. Adapun judul skripsi ini adalah “Persepsi Masyarakat pakpak Islam terhadap Upacara 

Mengkurak Tulan Di Desa Aornakan Kecamatan Pergetteng-getteng Sengkut Kabupaten 

Pakpak Bharat”. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari isi 

maupun tutur bahasanya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang 

membangun guna menyempurnakan skripsi ini. 

Dari awal penelitian hingga skripsi ini selesai, penulis banyak menghadapi kesulitan dan 

permasalahan, akan tetapi berkat kesabaran, ketekunan, bantuan moril maupun materil dari 

semua pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya. 

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan dan jerih payah 

yang diberikan dalam membantu menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini, 

penulis dengan segala ketulusan dan kerendahan hati menyampaikan terima kasih kepada. 

1. Bapak  Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si, selaku rektor Universitas Negeri Medan 

2. Bapak Dr. H. Restu, Ms, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri 

Medan 

Ibu Dra. Flores Tanjung, M.A  selaku Ketua Jurusan pendidikan sejarah,Fakultas 

Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, sekaligus dosen Pembimbing skripsi yang 

telah memberikan banyak masukan, waktu dan tenaga kepada penulis demi 

terselesaikannya skripsi ini. 

 

3. Bapak  Drs. Yushar Tanjung, M.Si selaku Sekertaris  Jurusan Pendidikan 

sejarah,Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan 

4. Ibu Ika Purnama Sari, M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang telah banyak 

memberikan dukungan kepada penulis dan telah bersedia meluangkan waktunya 



bdalm membimbing penulis selama menjalani perkuliahan hingga selesainya skripsi 

ini. 

5. Segenap dosen dan staf pengajar di Jurusan pendidikan sejarah,Fakultas Ilmu Sosial, 

Universitas Negeri Medan 

6. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Asmer Bancin dan Ibunda (alm) Minar Berutu/ 

Yetty Berampu yang terus menerus berdoa dan memberikan dukungan baik moril 

maupun materil. 

7. Nurhasnah Bancin, Mariahma Bancin, Edy swandi Bancin, Raimah Bancin, abdi 

Syuhada Bancin, saudara saya tercinta. 

8.  Seluruh teman-teman Reg A, Reg B, Eks A&B 

9. Teman PPLT UNIMED 2014 YP Perguruan Gotong Royong. 

Dan akhir kata penulis mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan  bantuan dari 

berbagai pihak demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi para 

pembaca sehingga mampu memperkaya ilmu pengetahuan. 
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