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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum wr.wb 

Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji bagi Allah penulis ucapkan, atas 

karunia dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir 

penulis yaitu Skripsi dengan hasil kerja keras penulis. 

Skripsi ini berjudul, PROFIL ORANGTUA BEDA AGAMA DALAM 

MENSOSIALISASIKAN PENDIDIKAN AGAMA PADA ANAK DI 

KECAMATAN TANAH JAWA KABUPATEN SIMALUNGUN. Tujuan 

penulisan ini untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 

Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak 

mengalami kesulitan, baik keterbatasan pengetahuan penulis maupun keterbatasan 

pengalaman penulis, namun semua itu dapat penulis atasi karena bantuan dan 

motivasi dari orangtua, dosen dan rekan-rekan penulis. Oleh sebab itu skripsi ini, 

akhirnya dapat diselesaikan oleh penulis sesuai dengan kemampuan penulis. 

Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca. 

Penulis sangat bersyukur kepada berbagai pihak yang telah memberi 

bantuan dan motivasi untuk penulis dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu 

penulis sangat berterima kasih 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 

3. Ibu Dr. Rosramadhana, M.Si selaku Ketua Prodi Pendidikan Antropologi 

4. Supsiloani, M.Si selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia 

memberikan arahan, waktu, dan sumbangan pemikiran kepada penulis dari 

awal hingga terselesainya skripsi ini 

5. Ibu Dra.Nurjanah, M.Pd  selaku dosen Pembimbing Akademik penulis 

6. Ibu dan bapak dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran dalam 

penyusunan skripsi ini 

7. Seluruh bapak dan ibu dosen yang ada di Prodi Pendiidkan Antropologi 
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8. Ibunda penulis Kartinem dan ayah penulis yaitu Waslim Siahaan, terima 

kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada ibunda dan ayahanda yang 

selalu memberikan doa, motivasi, dan segala yang terbaik untuk penulis, 

semoga Allah SWT membalas segala pengorbanan kalian ibunda dan 

ayahanda 

9. Teman-teman seperjuangan penulis yaitu kelas C Reguler Prodi Pendidikan 

Antropologi 2013, terutama buat teman-teman terdekat Sarah Aulia Sani 

Nasutian, Novi Harahap, Anggun Yuniar, Yunita Sari, Mareta Pasaribu, 

Ummi, Melisa Barimbing dan teman suka duka Dwi Anggriani Tarigan 

terima kasih atas kekompakan dan kebersamaan kita melewati suka dan 

duka di masa perkuliahan. Semoga kita selalu ingat satu sama lain 

10. Teman-teman team Halqoh Uswatun Hasanah Hasibuan, Leni Irnachintya 

dan kakak tercantik kami Mira Srisofiyah terimakasih atas bimbingan dan 

semangat yang tak henti-hentinya. 

11. Camat, beserta jajaran di Kecamatan Tanah Jawa yang telah memberikan 

ijin penelitian untuk penulis meneliti di Lokasi Penelitian. 

12. Para informan penulis yang telah memberikan informasi dalam penulisan 

skripsi ini 

Penulis berharap, semoga skripsi penulis ini, dapat memberikan manfaat 

bagi pembaca dan terkhususnya bagi penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa 

skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kekurangan, untuk 

itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun bagi para 

pembaca. 
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       Penulis, 
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                             NIM 3131122030 


