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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrohim 

Alhamdulillah tidak pernah bosan penulis mengucapkan segala puji dan syukur 

kepada Allah SWT atas izin,berkat, nikmat, dan petunjuk, pemberi kemudahan dan 

kelancaran yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul : “Pergeseran fungsi Onang-onang dalam upacara perkawinan 

masyarakat Batak Angkola Di Desa Pargarutan Julu Kecamatan Angkola Timur  

Kabupaten Tapanuli Selatan”. 

Shalawat beriring salam penulis hadiahkan kepada junjungan Nabi besar 

Muhammad SAW berserta keluarga dan para sahabat. Penyusunan skripsi ini 

merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program 

Studi Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Selama 

penyusunan skripsi ini penulis banyak sekali mendapatkan ilmu yang bermanfaat, serta 

semangat,motivasi, bimbingan, dan partisipasi dari berbagai pihak dalam penulisan ini. 

Oleh karenanya, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada: 

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

2. Ibu Dra. Nurmala Berutu, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial (FIS) 

Universitas Negeri Medan. 

3. Ibu Dr. Rosramadhana, M.Si selaku ketua Program Studi Pendidikan Antropologi 

yang selalu memberi berbagai motivasi kepada penulis serta memberikan 

kemudahan dalam menyelesaikan  segala urusan perkuliahan yang berdampak 

positif bagi penulis.  

4. Bapak Drs. Tumpal Simarmata, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi, yang 

sangat komunikatif terhadap penulis sehingga memberikan energi yang baik bagi 

penulis agar terus bersemangat dalam menyelesaikan studi di Pendidikan 

Antropologi. Beliau selalu bersedia meluangkan waktu kapanpun dan di mana 

saja bagi penulis untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penyempurnaan 

penulisan skripsi ini. Selalu memberikan nasehat, semangat dan senantiasa 

mendoakan penulis agar penelitian yang dilakukan berjalan lancar. 

5. Bapak Drs. Payerli Pasaribu, M.Si selaku penguji I dan pembimbing akademik 

yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk penulis dalam meminta arahan 

dan bimbingan. Ibu Supsiloani, M.Si selaku penguji II  dan Ibu Sulian Ekomila, 

S.Sos., MSP selaku penguji III yang memberikan saran dan masukan yang 

bermanfaat dalam penyempurnaan skripsi ini. 

6. Seluruh Dosen Pendidikan Antropologi terima kasih telah membimbing dan 

memberikan ilmu yang sangat bermanfaat serta nasehat dan semangat yang 

diberikan kepada penulis.  



 
 

iii 
 

7. Kedua orangtua peneliti, Bapak H. Ridwan Antoni dan Ibu Hj. Anni Erlina, M.Pd,  

terima kasih yang tak terhingga atas cinta kasih yang teramat sangat bapak dan 

ibu berikan kepada penulis. Terima kasih atas segala doa, dukungan moril dan 

materil serta semangat kerja keras dan usaha bapak dan ibu sehingga dapat 

menghantarkan penulis sampai mencapai gelar sarjana. Karena bagaimanapun 

penulis tidak akan ada bisa membalas segala jasa dan pengorbanan yang bapak, 

ibu lakukan buat penulis. Hanya untaian doa yang dapat penulis panjatkan, 

semoga Allah SWT senantiasa kiranya selalu memberikan kesehatan,kekuatan 

dan selalu melindungi orang tua penulis terkasih. Amin. Kalian teristimewa bagi 

penulis. 

8. Teruntuk saudara-saudari penulis Liza Annisa (Adik) Rahmat Azhari (Adik) 

Amrul Ahyar (Adik). Terima kasih teramat sangat atas semua bantuan materi, 

dukungan, nasehat dan semangat serta doa yang selalu diberikan kepada penulis.. 

9. Untuk sahabat-sahabat terbaikku Zuhaylah Sarah, Tika Nilda, Amelia Syahputri, 

Salwiyah Fitriani, Mawaddah Safitri Damanik, dan Safaria Utari. Terima kasih 

telah menjadi keluarga kecil, Penulis sangat menyayangi kalian semoga kita tetap 

menjadi keluarga kecil. Amin. Seluruh kawan-kawan seperjuangan di Pendidikan 

Antropologi stambuk 013 dan terkhusus keluarga besar Khinsip A Reguler 013 

Terima kasih untuk berbagi cerita, ilmu, dan tawanya. Penulis sangat menyayangi 

kalian. 

10. Teruntuk terbaik Syahrum Razali Harahap selalu meluangkan waktu membantu 

penulis terima kasih selalu memberi semangat.  

11. Kakanda Ayu Febriyani S.Pd dan Agus Riyaf  selalu ringan tangan membantu 

penulis  melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan,selalu memberikan apresiasi 

atas usaha yang dicapai penulis serta memberikan motivasi dan semangat. Dirinya 

menjadi motivasi dan inspirasi penulis. 

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan dan semoga 

segala kerja keras dalam penyelesaian skripsi ini kelak dapat bermanfaat bagi seluruh 

pihak.  

      Medan, 13 Januari 2017  
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