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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim 

 

 Segala puji dan syukur terlebih dahulu penulis panjatkan kehadirat Allah 

SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya yang tidak terhingga, akhirnya 

skripsi ini yang berjudul “Makna Tradisi Makan Kotan Dadi Dalam Upacara 

Maminang Pada Etnis Minangkabau di Desa Mengkudu Kodok Kecamatan 

Koto VII Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat” dapat di selesaikan. Penulis 

juga tidak lupa menyampaikan rasa terimakasih bagi pihak-pihak yang telah 

memberikan motivasi maupun kontribusi bagi penulis, sehingga penulis mampu 

menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin 

menyampaikan rasa terimakasih 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 

3. Ibu Dr. Rosramadhana, M.Si selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Antropologi.  

4. Ibu Noviy Hasanah, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis, 

terimakasih untuk bimbingan, nasehat, waktu, saran, motivasi dan 

mendoakan penulis agar penelitian yang dilakukan berjalan dengan lancar. 

5. Ibu Dra. Trisni Handayani, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik 

sekaligus sebagai penguji I yang telah memberikan penulis masukan, 
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bimbingan dan motivasi yang membangun semangat penulis dalam 

penulisan skripsi ini. 

6. Ibu Dr. Ratih Bayduri, M.Si selaku penguji II dan bapak Dr. Bahrul Khair 

Amd, M.Si selaku penguji III, penulis mengucapkan terima kasih telah 

memberikan masukan, kritikan dan saran dalam penulisan skripsi ini. 

7. Kepada seluruh Dosen Pendidikan Antropologi terima kasih telah 

membimbing dan juga memberikan ilmu yang bermanfaat serta juga 

nasehat kepada penulis selama duduk dibangku perkuliahan. 

8. Teristimewa untuk kedua orang tua saya, Ayahanda (Libarnis) dan Ibunda 

tercinta (Mahlini, S.E), mereka adalah hidup saya. Terimakasih banyak 

yang sebesar-besarnya saya ucapkan karena telah memberikan cinta, kasih 

sayang yang tulus, nasehat, semangat, motivasi, dukungan serta doa 

sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini. Orang tua segalanya bagi saya 

dan ini alasan saya tetap semangat dalam penulisan skripsi ini. 

9. Terimakasih kepada Ine Lilis yang sudah menjadi seseorang yang selalu 

menemani penulis sejak awal perkuliahan sampai akhir. Terima kasih untuk 

semua, motivasi, dukungan, semangat dan doa yang sudah diberikan 

kepada penulis. Terimakasih Liska Agustina S.Pd  

10. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Marzuki, ulul azmi, Oscar 

diga, Saut Martogi, Riki yang tergabung dalam Syifa Foundetsion yang 

sudah menemani penulis, membantu banyak hal, selalu memberi semangat 

dari awal perkuliahan ini hingga selesai. Semangat terus mengerjakan 

Skripsi kalian. 
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11. Teruntuk teman-teman terkasih, terbaik, yaitu yang dikenal dengan kerabat 

IJK. Terimakasih untuk 4 tahun yang sudah kita lalui bersama semasa 

perkuliahan. Keep Solit IJK 

12. Terimakasih kepada Syuhadi calon M.Si, Rabinra, Reza, Berton, Hadi 

Kumek dan teman-teman terdekat dengan penulis, mereka adalah sahabat 

sekaligus saudara bagi penulis yang selalu menjadi teman dalam segala hal. 

13. Terimaksih kepada kakak Ayu, kakak Indah dan kakak Putri yang sudah 

banyak membantu penulis dalam penyusunan berkas sehingga 

memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

14. Terimakasih untuk teman-teman PPLT Yaspi Squat, yang sudah memberi 

semangat dan banyak membantu penulis.  

15. Terimkasih juga kepada teman-teman satu dosen Skripsi Marzuki, Dwi 

Isma, Maya, Sande, Wahyu, Zuraidah, yang selalu ceria dan berbagi ilmu 

dan memberi support tetap solit. 

16. Terimakasih juga kepada teman-teman satu stambuk yang telah memberi 

cerita kepada penulis selama 4 tahun perkuliahan ini, akan jadi riwayat kita 

bersama di masa depan nangtiknya. 

17. Terima kasih kepada Narasumber yang telah membantu yang sudah 

bersedia menjadi informan dan banyak membantu penulis dalam penulisan 

skripsi ini, dan pihak lain yang tidak tersebutkan namanya satu persatu. 

18. Terima kasih kepada bapak Kepala Jorong Mengkudu Kodok sekaligus 

staff karyawan yang banyak membantu penulis dalam mengurus berkas 

kelengkapan dalam penulisan skripsi ini. 
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Kiranya semoga Allah Swt yang senantiasa membalas segala kebaikan 

yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam 

penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang 

sifatnya membangun dan penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi 

semua pihak. 
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