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KATA PENGANTAR 

 

Penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Bapa, Anaknya Yesus 

Kristus, karena berkat-berkat yang dianugerahkan sehingga penulis mampu untuk 

menyelesaikan  skripsi yang berjudul “ Persepsi Mud-Mudi Batak Toba Terhada 

Pesta Gondang Naposo Di Desa Pangombusan Kecamatan Parmsksian Kabupaten 

Toba Samosir”. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi adalah dalam rangka 

memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan 

Pendidikan Sejarah di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negri Medan 

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan walaupun 

penulis sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang terbaik, 

karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua 

pihak atau pembaca yang berguna untuk menghasilkan yang lebih baik dimasa 

yang akan datang. Melalui penulisan ini, penulis juga ingin mengucapkan rasa 

terima kasih penulis kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada 

penulis baik berupa bimbingan maupun saran. 

Penulis ingin mengucapkan terimakasaih 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 

Universitas Negeri Medan  
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3. Bapak Dr. Deny Setiawan, M. Si, selaku pembantu dekan I Fakultas Ilmu 

Sosial Universitas Negeri Medan.  

4. Ibu Dr. Ida Liana Tanjung, M. Hum, selaku Ketua Jurusan Pendidikan 

Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, sekaligus Dosen 

penguji yang telah memberikan arahan kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini.  

5. Ibu Lister Eva Simangunsong, S.Pd, M.A, selaku sekretaris Jurusan 

Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan dan 

sebagai dosen penguji saya.  

 

6. Bapak Drs. Ponirin, M.Si, selaku pembimbing dosen skripsi yang telah 

memberikan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini.  

7. Bapak Dr. Hidayat, M.Si, selaku Dosen pembimbing Akademik penulis 

yang selalu bersedia memberikan arahan kepada penulis mulai dari 

semester awal dan sampai penulis menyelesaikan tugas akhir ini 

8. Ibu Dra.Flores Tanjung , M.A, selaku dosen penguji yang telah 

memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

9. Bapak/ibu dosen jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Medan. 
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10. Staff akademik dan non akademik Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas 

Ilmu Sosial. 

11. Teristimewa pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan 

terimakasih dan rasa hormat kepada Ayahanda Mampe Manalu dan Ibunda 

Erika Ambarita yang atas semua kasih sayang dan jerih payahnya yang 

telah mengasuh dan telah memberikan bantuan serta dorongan baik moril 

maupun materil serta doa yang tiada putus-putusnya. Yang tak henti-

hentinya memberikan yang terbaik kepada penulis, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan studi Di jurusan pendiikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Medan. Terima kasih Pak, Mak. 

 

12. Buat saudara kandung penulis abangku Mario Manalu, dan adik-adik ku, 

Intan Ayu Putri Manalu, Enzela Manalu, Cindy Prawasih Manalu, Andika 

Julius Caesar Manalu. Tiada yang paling mengharukan saat kumpul 

bersama kalian, walaupun sering bertengkar tapi hal itu menjadi warna 

yang tak akan bisa tergantikan.Terimakasih telah menjadi saudara yang 

terbaik, terimakasih atas doa dan bantuan kalian selama ini. Penulis 

ucapkan terimakasih atas motivasi dan doanya.  

13. Teristimewa juga untuk teman-teman seperjuangan “GENK ALAY” 

Agnes Lusiana Purba, Fera Siagian, Monika Silitonga, Rizky Manihuruk, 

Ayu Kristina Sinurat, Yuli Anggraini, Riri Hariyati, Farida Sinaga, 

terimakasih atas segala ukiran hati bertemakan persahabatan yang murrni 
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sepanjang masa pendidikan yang telah kita lalui bersama dan saling 

membantu dan memberi motivasi selama masa perkuliahan. Terimakasih 

telah menjadi sahabat terbaik, sabahat terhebat, sahabat terkocak, sahabat 

tergokil yang selalu ada dalam keadaan apapun  dalam suka dan duka 

mulai dari awal perkuliahan sampai akhir. Terimakasih atas segala canda, 

tawa, dan tangisan haru serta bahagia yang telah dibagi dan turut dirasa, 

jalinan persahabatan ini semoga Tuhan Tetap jaga. Penulis ucapkan 

terimakasih banyak atas dukungan dan doanya.  

14. Buatmu yang Terkasih Iwan Silalahi, yang selalu ada di setiap cerita, yang 

selalu menjadi alasanku tersenyum dan terus melangkah walau goyah 

untuk terus berusaha dan pantang menyerah, yang selalu mendampingi 

dikala susah dan senang, yang selalu berbagi cerita dan tawamu 

terimakasih telah menjadi pelipur hati, terimakasih buat semua semangat 

dan motivasi dan segala dukunganya, aku berterima kasih kepadaNya 

karena mengizinkanmu untuk menemaniku, semoga tetap jadi yang 

terbaik. 

15. Teristimewa Buat Kakak-kakakku Putri Simbolon, Mita Manurung, Vera 

Sinaga, Rismauli Aritonang dan Teruntuk juga buat adik adiku Marta 

Sibuea, Cindy Sidabutar  terimakasih telah menjadi saudari terbaik dan 

terhebat, yang selalu memberi nasehat, semangat, motivasi dan doa dalam 

segala hal,terimakasih atas rasa kekeluargaan yang begitu besar meski 
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tanpa ada ikatan darah, di dalam rumah kecil kita mengerti arti suka dan 

duka. (Kost 106 Kamar 1) 

16. Teristimewa juga kepada teman-teman mahasiwa Non Reguler 2013 

Pendidikan Sejarah Veronica S, Yuni Andriani Sagala, Englena Purba, 

Ernita Gultom, Eryda Hutapea, Reny Siringoringo, Siska Siringoringo, 

Dina Sembiring, Wita Fortuna, Nova Lestari Berutu, D’Lusiana 

Tampubolon, Ronaldhes Pandiangan, Jhonwesli Padang, Romianna 

Manurung, Ridho Simbolon, Wilda Hafni, Kiki Dayanti, Handra Sinaga, 

Rio Sanggirta Bancin dan  kawan-kawan yang tidak disebut satu persatu 

namanya semoga selesai masa perkuliahan. 

17. Teruntuk Kawan kawan satu Dosen PS, Elisabeth Simanjuntak, Marko 

Sinamo, Martha Gultom, Yen Pakpahan dan yang tidak di sebut namanya 

terima kasih buat kebersamaan kita selama penyusuna skripsi ini. 

18. Bapak Paiman Butar-butar selaku camat Parmaksian yang telah 

memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di 

Desa Pangombusan Kecamatan Parmaksian.  

19. Bapak Tunggul Sibuea selaku Kepala Desa Pangombusan yang telah 

memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di 

Desa Pangombusan. 

20. Teruntuk Teman-teman Karang Taruna Sehati Pangombusan (KTSP), Kak 

Nova Simangungsong, Bang Jefry, Andy Situmorang, Melisa 
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Tampubolon, Haris Sinaga, Raynaldi Situmorang, Kak Nelly Situmorang, 

Anand Nainggolan Dody Manurung dan  nama yang tidak dapat penulis 

cantumkan satu persatu terimkasih telah membantu penulis untuk 

menyelesaikan penelitian ini. 

21. Terakhir penulis hendak menyapa setiapa nama yang tidak dapat penulis 

cantumkan satu persatu Dan semua pihak yang memberikan dukungan 

terimakasih atas doa doa yang senantiasa mengalir baik langsung maupun 

tidak langsung kepada penulis, terimakasih sebanyak-banyaknya kepada 

orang orang yang turut bersukacita atas keberhasilan penulis 

menyelesaikan skripsi ini.  

 

Akhirnya penulis merasa bahwa tulisan ini masih jauh dari 

sempurna. Untuk itu penulis sangan mengahrapkan kritik dan saran dari 

pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini. Dan akhirnya penulis 

berharap skripsi ini dapat berguna bagi pembaca.  

 

Medan,  Oktober 2017 

            Penulis,  

  

  Lestari Manalu 
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