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KATA PENGANTAR 

Assalammu’alaikum wr.wb 

 Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karuniannya 

yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi “ 

Kebudayaan Etnis Batak Toba di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara “. Dan tak lupa pula 

salawat beriring salam di tunjukan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW telah 

membimbing  semua ke jalan yang benar. 

 Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar 

sarjana pendidikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna baik isi, teknik 

penulisan, maupun nilai ilmiahnya, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang 

penulis miliki. Oleh sebab itu, penulis  mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun 

hingga skripsi ini menjadi lebih baik lagi.  

 Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menemukan  kesulitan, namun berkat bantuan 

dari berbagai pihak maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis manyadari bahwa 

bimbingan dan dukungan dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sangat 

membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Maka dalam kesempatan ini penulis 

menyampaikan rasa terimakasih serta penghargaan sebesar-besarnya kepada :  

 Teristimewa kepada orang tua saya, H. Alamsyah dan ibunda Hamidah yang telah 

memberikan do’a, membesarkan, membimbing, dan memberikan semangat 

dengan penuh kasih sayang  serta pengorbanan yang tiada taranya. 

 Untuk  yang terkasih  Abangda Prada darmawan  yang selalu memberikan 

semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. 

 Kakanda penulis, Yani Yana, S.Pd, Sumardianto, S.Pd dan adinda penulis Rafi’I 

abas yang selalu memberikan dukungan menyelesaikan skripsi ini dan seluruh 

keluarga besar ku yang  tercinta.  

 Bapak Erond Litno Damanik, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi. 

Terimakasih sebesar-besarnya karena telah begitu sabar memberikan 

bimbingan,arahan,saran, dan kritik dalam penyusunan skripsi ini. 
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 Bapak Prof. Ibnu Hajar, M.Si selaku rektor Univrsitas Negeri Medan  

 Bapak Drs. Restu, MS  selaku dekan FIS Universitas Negeri Medan  

 Ibu Dra. Puspitawati, M.Si selaku Ketua Jurusan Pendidikan Antropologi dan 

Pembimbing Akademik. 

 Bapak Drs. Waston Malau, M.Sp selaku dosen penguji I 

 Ibu Dra. Nurjannah, M.Pd selaku dosen penguji II 

 Ibu Bahagia Wati, S.Pd, M,AP selaku Plt. Kepala Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara.  

 Sahabat Penulis  Tutur  Sinurat, Leli purba,Lailan Nazlah Daulay, Ramadaniaty, 

Ayu Mentari  terimakasih telah  menjadi sahabat-sahabat terbaik yang menjadikan 

kuliah ini penuh warna dan penuh canda-tawa serta menjadi teman seperjuangan 

dalam penyususunan skripsi ini. 

 Teman –Teman seperjuangan stambuk 2010 khusunya Khania Puspita Lestari, 

Desi Angkat dan Jeni Melisa, dan idris sony siregar.  

 Sahabat penulis Dani Agustina Nasution, Eva Kartika, Santi siahaan serta kakak 

kost kak warni  dan  adik-adik kost ku Indah, hanapi, novilda, ulfa, dan ahmad.  

Penulis mengucapkan  Terimakasih telah membantu penulis dalam penyususunan 

skripsi ini serta memberikan dukungan kepada penulis.  

 Teman-teman PPLT UNIMED 2013 SMA NEGERI 1 SELESAI. Terimakasih 

telah menjadi Keluarga baru penulis khususnya kepada Renny Ristanty, Dini, 

Lena, yessi, ade, bunda, Nelly, herlin dan teman-teman lainya. 

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah bersedia membantu, yang 

tidak mampu penulis menuliskan satu persatu. Semoga skripsi ini bermanffat bagi yang 

membaca dan menjadi bahan masukan bagi yang membutuhkannya.  

      Medan    Maret 2015  

Penulis  
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