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KATA PENGANTAR 

 Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus 

atas kasih, karunia dan Penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skiripsi yang berjudul “ Makna ulos saput, ulos tujung dan ulos sampetua 

dalam upacara kematian Bagi Suku Batak Toba di Desa Pardugul 

kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir”. 

 Adapun Penulisan skiripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat 

memperoleh gelar sarjana pendidikan bagi mahasiswa program S-1 jurusan 

Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, penulis 

menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik bahasa, penyampaian, tehnik 

penulisan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, oleh karena 

itu besar harapan penulis agar para pembaca memberikan kritikan dan saran yang 

bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skiripsi ini. 

Banyak tantangan yang dihadapi oleh penulis selama perkuliahan hingga 

penyelesaian skiripsi ini, namun atas berkat dan Pertolongan Tuhan Yesus Kristus 

penulis diberi kekuatan dalam menjalani semua. Penulis berterimakasih kepada 

semua pihak yang telah membantu baik moral, materi dan tenaga dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

Teristimewa penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada 

kedua orangtua: Almarhum Ayah saya Terkasih K. Sinurat dan ibunda tersayang 

T. Br. Simbolon yang telah melahirkan dan membesarkan, merawat serta 

memenuhi kebutuhan hidup penulis selama ini. Pengorbanan dan jerih payah 
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kedua orangtua tidak akan pernah terbalas dan doa yang penulis panjatkan kepada 

Tuhan Yesus agar senantiasa memberikan kesehatan, panjang umur, rejeki dan 

selalu dalam naungan Tuhan. 

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tulus atas dan 

perhatian dan peran serta kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.si. selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan. 

2. Bapak Dr. H. Restu, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan segenap 

fungisionaris Fakultas Ilmu Sosial-Universitas Negeri Medan. 

3. Ibu Dra. Nurmala Berutu, MPd, selaku pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Medan 

4. Ibu Dra. Puspitawati, M.si selaku ketua program Studi Pendidikan Antropologi 

5. Bapak Drs. Payerli Pasaribu M.si selaku dosen pembingbing skripsi yang telah 

membantu penulis sampai akhir penulisan ini. Beliau senantiasa meluangkan 

waktu kapan saja untuk penulis meminta bimbingan dan arahan juga telah 

bersedia membantu memberi semangat, baik suka maupun duka. 

6. Ibu Dra. Puspitawati, M.si selaku dosen pembingbing akademik dan sekaligus 

dosen penguji I yang senantiasa memberikan dukungan dan bantuan kepada 

penulis untuk bersemangat menyelesaikan tulisan ini 

7. Bapak Eron Litno Damanik M.si selaku dosen penguji II yang telah memberi 

arahan dan bantuan kepada penulis yang selalu memberikan arahan, masukan 

kepada penulis untuk mampu menyelesaikan skiripsi ini dengan baik dan benar. 
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8. Bapak Drs. Waston Malau M.sp selaku dosen penguji III yang selalu memberikan 

arahan ilmu dan yang selalu memberi nasehat, petunjuk, dan dukungan dalam 

penyelesaian skiripsi ini 

9. Seluruh dosen-dosen di Jurusan Pendidikan Antropologi yang telah memberikan 

arahan ilmu dan yang selalu memberi nasehat, petunjuk, dan dukungan yang 

sangat luar biasa dan berharga. 

10. Untuk abang dan kakak saya tercinta dan seluruh keluarga besar yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu, terimakasih banyak atas doa dan dukungannya. Secara 

terkhusus kepada abang saya Victory Sinurat, dan kepada kakak saya Adehenka 

Sinurat, Herna Lely Sinurat, Arni W. Sinurat, Erni W. Sinurat, Junivera Sinurat, 

dan Ririsma Sinurat yang selalu membantu saya terkhusus masalah materi dan 

buat semangat, motivasi, nasehat, terimakasih penulis ucapkan semoga Tuhan 

Yesus senantiasa memberikan kesehatan dan kesuksesan kepada semua keluarga 

tercinta. 

11. Untuk yang terkasih Venson P. Naibaho terimakasih buat segala motivasi 

dukungan serta bantuannya selama proses ini yang setia menemani dan membantu 

penulis. Semoga semua harapan kita tercapai. 

12. Sahabat saya, Lely Purba terimakasih buat kebersamaannya selama ini, 

terimakasih buat semua doa-doa dan dukungan semangatnya. Persahabatan kita 

tak akan pernah terlupakan dan semoga harapan dan cita-cita kita tercapai. 

Selamanya kamu ada di hati. Akhirnya kita selesai juga....!!! Wish U all the best.. 
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13. Teman-teman PPLT SMK Negeri 1 Lumbanjulu 2013 Tobasa :Sorta, Rismelia, 

Juwita, Tiwi, Astika, Sri, Leo, Arianto, Yusuf, Bernadi, Agus, Andre, Habibi, 

terimakasih buat dukungan doanya. Kebersamaan kurang lebih tiga bulan adalah 

kenangan terindah dan selamanya kalian ada dihati. 

14. Teman-teman pendikan Antropologi 2010 terkhusus buat Mustika Agara, 

Ramadhaniaty, Jou Pandiangan, Immanuel Sidebang, Laila Tuhusna dan Junedi 

Hutasoit, terimakasih buat kebersamaan nya selama ini. 

Penulis menyadari skiripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu 

penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para 

pembaca. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir 

kata penulis mengucapkan terimakasih dan semoga Tuhan Selalu menyertai kita. 

 

 

Medan, Maret 2015 
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