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KATA PENGANTAR 

Puji syukur atas hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan kasih-

Nya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Selesainya skripsi ini bukan 

karena kuat atau karena hebatnya penulis akan tetapi karena kebaikan Dia yang 

terus mengasihi senantiasa, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik 

dan tepat waktu yang berjudul “PERAN MASYARAKAT KARO DALAM 

MELESTARIKAN BUDAYA KARO DI DESA DOKAN KECAMATAN 

MEREK KABUPATEN KARO” 

Penulis sadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta 

banyak kesalahan dan kekurangan, dengan segala keterbukaan maka penulis 

sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi 

kesempurnaan dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis berharap kedepannya 

banyak karya-karya yang bermunculan yang lebih baik lagi.  

 Penyusunan dan penyelesaian skripsi ini dibantu dan dibimbing oleh 

berbagai pihak, baik dukungan moril maupun materi yang di berikan kepada 

penulis. Maka dalam kesempatan ini penulis mengucapakan terima ksih kepada : 

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

Medan beserta staffnya. 

2. Dra. Nurmala Berutu, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Medan. 

3. Ibu Dr.Reh Bungana Beru PA, SH, M.Hum selaku ketua jurusan sekaligus 

Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan membantu serta 
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yang telah meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

4. Bapak Arief Wahyudi, SH., MH selaku Sekertaris Jurusan dan sekaligus 

selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan bimbingan dan 

arahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 

5. Ibu Yusna Melianti, SH selaku dosen Pembimbing Akademik sekaligus 

selaku dosen penguji yang telah banyak membantu penulis dalam 

penulisan skripsi ini. 

6. Ibu Julia Ivana, S.Sos., M.Si., M.AP selaku dosen penguji yang telah 

banyak membimbing dan member motivasi kepada penulis dalam 

penulisan skripsi ini. 

7. Dan seluruh bapak /ibu dosen jurusan pendidikan pancasila dan 

kewarganegaraan yang telah banyak memberikan ilmu-ilmu pengetahuan 

dan pengalaman yang luar biasa kepada penulis.  

8. Bapak Samuel Ginting selaku kepala desa Dokan, dan Bapak johanes 

Ginting selaku sekdes desa Dokan Kecamatan Merek Kabupaten Karo 

besaserta kepengurusan pemerintahan desa dokan.  

9. Kepada para informan yang memberikan informasinya kepada penulis, 

khususnya kepada Masyarakat Desa Dokan Kecamatan Merek Kabupaten 

Karo, yang memberikan keramahan dan mendukung, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini .  

10. Teristimewa kepada kedua orang tua saya RismonTarigan danTalenta Br 

Barus yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan baik 
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berupa materiil serta doa-doa dan usaha-usaha yang dilakukan supaya 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar. 

11. Kepada kedua adik saya Repika Sari dan Reka Yana yang selalu ada, 

selalu siap dan selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini 

agar selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan. 

12. Kepada seluruh keluarga besar Tarigan dan Barus yang telah banyak 

memberikan dukungan, doa serta motivasi kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

13. Kepada sahabat kempompong saya Ifni Sriulina, Inti Lady, Gembira dan 

Ririn Meldiana Tindaon yang telah membantu penulis dan selalu memiliki 

banyak waktu untuk memberikan motivasi kepada penulis dalam penulisan 

skripsi ini. 

14. Kepada seluruh teman-teman PPKn Reg B 2012 yang telah banyak 

memberikan pelajaran dan pengalaman selama 4 tahun ini kepada penulis 

dan yang telah banyak memberi motivasi kepada penulis dalam 

penyusunan skripsi ini. 

15. Kepada seluruh teman-teman PPL di SMK GBKP Kabanjahe sekaligus 

sebagai saudara yang berawal dari PPL selalu bias berteman baik dan 

selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

16. Kepada Dewi deviani dan Elva Sefta teman satu kos  yang selalu ada 

selama 4 tahun ini dan mendukung penulis dalam penulisan skripsi ini. 

17. Kepada sahabat saya Elsa Cristy, Crist Martin dan Adi Pranata yang selalu 

membantu penulis dan selalu ada saat penulis banyak mengalami 
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kesulitan. Dan yang selalu banyak meluangkan banyak waktu kepada 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

18. Kepada abang tersayang Junior Surbakti yang telah banyak berkorban 

kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan. Baik dari segi waktu, 

materi dan tenaga yang selalu siap kapan saja ketika penulis membutuhkan 

sesuatu. 

19. Dan kepada seluruh sahabat, teman, keluarga yang tidak saya sebut 

namanya satu persatu, terimakasih buat semua doa, dukungan, motivasi 

serta waktu yang kalian berikan kepada penulis dalam menyelesakan akhir 

perkuliahan ini dengan baik dan benar sesuai dengan waktu yang 

diharapkan. 

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua 

khususnya bagi dunia pendidikan di jurusan PPKn serta bagi siapa saja yang 

membacanya. 
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