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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu menyertai hidup 

kita, yang sekalipun kasihNya tidak pernah luput dari kita hingga sekarang ini. 

Bersuyukur buat setiap berkatNya yang memampukan penulis menyelesaikan 

sebuah tugas akhir ini. Segenap hati penulis menyusun skripsi dengan judul 

“Makna Ritual Persembahyangan Belah (Purnama) Pada Masyarakat Karo 

Beragama Hindu Di Pura Arih Ersada Desa Namorube Julu, Kec. 

Kutalimbaru”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesikan studi 

di program Studi Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 

Medan. 

Kiranya tulisan ini dapat bermanfaat kepada semua pihak yang 

membacanya, untuk menambah wawasan ataupun untuk penelitian lebih lanjut. 

Tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, besar harapan penulis untuk kritik dan 

saran guna untuk membuat tulisan ini lebih baik lagi. Dalam penulisan skripsi ini, 

tentunya penulis tidak menyelesikannya seorang diri saja, banyak pihak yang 

terlibat dalam pengerjaan skripsi ini. Untuk itu penulis ingin mengucapkan 

terimakasih atas bimbingan, kerjasamanya dan juga dukungannya yaitu kepada: 

1. Bapak rektor UNIMED, Prof.Dr.Syawal Gultom, M.Pd. 

2.  Ibu Dekan fakultas ilmu sosial UNIMED, Nurmala Berutu, M.Pd. 

3. Ibu ketua Prodi Pendidikan Antropologi Fis Unimed, Dr.Rosrhamadhana, 

M.Si. 
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4. Bapak Dr. Erond L. Damanik, M.Si, sebagai dosen pembimbing akademik 

penulis yang selalu memotivasi dan mendukung penulis. 

5. Ibu supsiloani, M.Si sebagai dosen pembimbing skripsi penulis yang telah 

banyak memberikan masukan masukan kepada penulis dalam penulisan 

skripsi ini. Terimakasih  Ibu. 

6. Bapak Dr. Erond L. Damanik, M.Si, Bapak Drs. Tumpal Simarmata, M.Si 

dan ibu Dra. Trisni Andayani, M.Si sebagai dosen penguji, teimakasih 

buat setiap saran dan masukannya dalam penyusunan skripsi ini. 

7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Prodi Pendidikan Antropologi FIS Unimed, 

atas ilmu yang boleh penulis terima. 

8. Ibu dan Bapak saya  yang sangat saya sayangi, terimakasih untuk setiap 

cinta kasih sayang kalian, terimakasih buat setiap doa kalian dan dukungan 

kalian. 

9. Adik-adik saya, terimakasih sebanyak-banyaknya buat setiap dukungan 

dan doa. 

10. Pinandita atau pendeta Pura Arih Ersada, seluruh umat Pura Arih Ersada, 

serta para penduduk Desa Namorube Julu, terimakasih buat kerjasamanya 

yang telah membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini. 

11. Sahabat SMA, terimakasih buat setiap doa dan dukungan kalian. 

12. Teman teman Prodi Antropologi, kelas A-Ekstensi terimakasih sudah 

menjadi sahabat selama beberapa tahun, terimakasih buat setiap 

dukungannya. 
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13. Umul Zahara dan Citra M Pakpahan, termakasih sudah ada dan menjadi 

sahabat yang saling mendoakan, dan saling mendukung.  

14. Arvina Dewi br.Surbakti, terima kasih sudah membantu penulis dalam 

memberi informasi dan memberi kesempatan unuk menjadikan ini sebagai 

judul skripsi penulis. 

15. Dan patner terbaik Imam Aris Munandar, terima kasih atas waktu yang di 

berikan untuk menemani penulis dalam melakukan penelitian, 

mendengarkan setiap keluh kesah penulis dalam mengerjakan skripsi ini 

dan terima kasih  untuk doa dan dukungan.  


