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KATA PENGANTAR 

 Segala Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah 

subhanahuwata’ala, Tuhan semesta alam yang telah senantiasa melimpahkan 

nikmat, rahmat dan hidayahnya yaitu berupa nikmat ilmu pengetahuan, kesehatan, 

waktu dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini 

sebagai bentuk pertanggung jawaban. 

 Sholawat dan salam senantiasa dihadiahkan kepada baginda Nabi 

Muhammad Rosulillah shalallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari alam 

kegelapan hingga kealam yang terang benderang. Dan tak lupa mengalir do’a 

kepada keluarga rosulullah, dan para sahabat, tabi’in, dan kepada seluruh umat 

muslim yang mengamalkan sunnah-sunnahnya 

 Tujuan dari tugas akhir ini menjadi syarat guna memperoleh gelar Sarjana 

Pendidikan dari Program Studi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, 

Universitas Negeri Medan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

sempurna baik dari segi penulisan, tata bahasa maupun dari penyampaian ide 

penulis, untuk itu  penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Berkat 

Doa dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas 

akhir ini. Disini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terimakasih 

yang sebesar-besarnya kepada: 
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memberikan bimbingan, motivasi dan arahan sehingga penulisan skripsi ini 

terselesaikan dengan baik.  

5. Bapak Drs. Tumpal Simarmata, M.Si. Dosen Penasehat Akademik dan 

sebagai penguji pertama skripsi. Yang selalu memberikan nasehat-nasehat, 

membimbing, serta memotivasi penulis selama di perkuliahan. 

6. Bapak Drs. Payerli Pasaribu, M.Si. Dosen penguji kedua skripsi dan Bapak 

Muhammad Iqbal, M.Si. Dosen penguji ketiga skripsi. 

7. Seluruh dosen Pendidikan Antropologi yang telah memberikan begitu banyak 

ilmu dan pengetahuan kepada penulis; serta seluruh pegawai Prodi yang turut 

membantu kemudahan administrasi selama perkuliahan. 

8. Bapak Sugiato (Kepala Desa Bandar Setia), Terima kasih atas izin, bantuan, 

fasilitas, dan informasi yang telah diberikan kepada penulis selama di lokasi 

penelitian; serta seluruh informan yang dengan sangat ramah menerima 

kedatangan penulis dan bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan 

informasi-informasi yang sangat berarti untuk penulisan skripsi ini. 
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9. Teristimewa dan terkhusus kepada kedua orangtua tercinta, Ayahanda, 

Syahrul Lubis dan Ibunda, Idawati Panjaitan yang selalu memberikan kasih 

sayang, doa, dukungan dan beasiswa yang dikucurkan tanpa perhitungan 
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dan seluruh keluarga besar yang penulis cintai. Terima kasih atas 

dukungannya. 
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penulisan skripsi ini.  
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Kiranya bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari 

Allah subhanahuwata’ala. Amin ya robbal ‘alamin. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh 

karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bisa menjadikan skripsi ini 
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