KATA PENGANTAR
Segala puji syukur terlebih dahulu kepada Allah Tri Tunggal yakni Allah Bapa, Putra
dan Roh Kudus sebab atas berkat dan anugerahnya, skripsi yang berjudul “Perubahan
Fungsi pada Tortor Sipitu Sawan di Desa Pardomuan Kecamatan Ajibata Kabupaten
Toba Samosir)” telah terselesaikan. Tulisan ini merupakan salah satu syarat yang
diperuntukkan bagi setiap mahasiswa untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada
Program Studi Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya, hal ini
tentunya disebabkan karena segala keterbatasan yang dimiliki oleh penulis baik yang bersifat
material maupun non material.
Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :
1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd, sebagai Rektor UNIMED
2. Ibu Dra. Nurmala Berutu, M.Pd sebagai Dekan FIS UNIMED
3. Orang tua penulis yakni Johanes Christofel Zwingly Pasaribu sebagai bapak tercinta
penulis yang selalu memenuhi kasih sayang dan kebutuhan materi penulis dan Florida
Nainggolan sebagai mamak tercinta penulis yang menjadi pemberi kasih sayang
terbesar dan menjadi tempat curhat bagi penulis di dunia ini. Terimakasih juga buat
Orang tua penulis yang setiap menelepon selalu bertanya “kapan wisuda” dan kalimat
tersebut merupakan semangat terbesar sebab penulis selalu teringat akan pengorbanan
berupa non materi dan materi yang lebih dari kata cukup, dan yang juga terutama buat
orang tua penulis yang tidak pernah melewatkan nama penulis di dalam doanya oleh
sebab itulah penulis selalu merasa terberkati dalam berbagai aktivitas terkhusus dalam
menyelesaikan skripsi ini yang bisa terselesaikan dengan tepat waktu. Sekali lagi
sungguh ku berterimakasih banyak ya mak dan pak sudah membesarkanku hingga
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menjadi anak yang berguna (NB: Maaf mak, pak jika penulis tidak pernah berani
mengatakan secara langsung), Tuhan Yesus Memberkati kita.
4. Ibu Noviy Hasanah, M.Hum sebagai dosen pembimbing skripsi Penulis. Terimakasih
buat seluruh ide-ide kreatif dan nasihat-nasihatnya yang sungguh berarti dan
membangun semangat bagi penulis dan yang terutama juga terimakasih buat dosen
pembimbing yang dalam sujud doa beliau pasti pernah menyiratkan nama penulis
hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini juga tepat pada waktunya.
Terimakasih banyak bu, Tuhan Memberkati kita.
5. Bapak Dr. Erond.L.Damanik, M.Si sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah
membimbing penulis terkhusus di bidang administrasi seperti tanda-tangan
pemberkasan mulai dari semester satu hingga akhir ini juga sebagai pemberi kritik
dan saran saat penulis sedang ujian seminar proposal, Terimakasih banyak pak. Tuhan
memberkati kita.
6. Ibu Dr. Rosramadhana, M.Si sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Antropologi,
yang selalu sabar jika di mintai tanda-tangan walau dalam keadaan sibuk, terimakasih
banyak bu.
7. Bapak Drs. Payerli Pasaribu, M.Si dan Bapak Drs. Tumpal Simarmata, M.Si sebagai
Dosen Penguji yang memberikan kritik dan saran yang membangun hingga
menjadikan tulisan ini terselesaikan dengan benar dan waktu yang tepat. Terimakasih
banyak pak. Tuhan memberkati kita.
8. Kak Ayu Febriyani, S,Pd, M.Si dan Kak Nur Indah Sari Depari, S.E yang juga tidak
ada bosannya dalam membantu penulis dalam penyusunan berkas-berkas.
9. Bapak/Ibu administrasi Fakultas Ilmu Sosial yang telah memberikan segala keperluan
penulis.
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10. Saudara-saudara kandung penulis yaitu Kak Vero dan Keluarga, Bang roy dan
keluarga, Kak agul, Kak Ester, Bang Edi, Bang Rapen, dan Adekku eiter, atau biasa
kami sebut “Pasaribu Family”, Sungguh penulis bersyukur dan mengucapkan
terimakasih banyak juga sebab penulis memiliki saudara hebat seperti kalian,
perbedaan diantara kita justru yang menjadi persatuan dalam keluarga hingga tercipta
keluarga hidup ribut rukun kita. Penulis berharap keluarga kita selalu dalam lindungan
Tuhan dan kesuksesan itu akan menjadi milik keluarga kita dengan keahlian kita
masing-masing. Tuhan memberkati kita ya kak, bang dan dek.
11. Keluarga “Calon Istri Idaman Mertua” yakni putri nainggolan, nita panjaitan, yuli
manurung, serlina silaen, tika banjarnahor, dan sridevi manalu, penulis sungguh
berterimakasih buat kenangan kita mulai dari kenangan teraneh hingga terwaras ada
dalam keluarga ini, terimakasih juga untuk selalu menjadi yang pertama dalam
menertawakan kekurangwarasan penulis dan juga selalu yang pertama dalam
memarahi namun tidak melupakan nasihat bagi penulis saat penulis melakukan
kesalahan. Tetaplah menjadi keluarga non kandung di kota Perantauan ini, yang selalu
sama baiknya seperti di awal pertemuan hingga kesuksesan menjemput kita. Tidak
boleh juga dipertahankan yang salah ya gaiscu. Semoga kita bisa reunian di
Jogjakarta, Tuhan memberkati kita.
12. Teman-teman seperjuangan skripsi, yakni isma, wahyu, rimol dan zuki, terimakasih
banyak. terspesial buat kak Zuraidah Lubis dan Maya, sebab kita sama-sama lelah
dalam pemberkasan hingga penulis kadang lupa dengan kelelahan itu sebab penulis
selalu bersama kakak dan maya dan juga yang selalu mengingatkan juga mengajak
penulis agar dengan cepat menyelesaikan skripsi biar kita bisa di wisudakan bersamasama ditahun ini, makasi kak Zura, dan maya dan untuk yang lain semoga kita bisa
mengaminkan harapan dosen pembimbing kita yang berharap kita bisa wisuda
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bersama-sama di tahun ini, jikapun kita tidak sama di wisuda tahun ini, semoga kita
sama-sama sukses di waktu yang Tuhan telah tentukan. Tuhan memberkati kita.
13. Terima kasih buat mak novena, maria nainggolan, marta tilova, teman lama Kos
penulis, terimakasih buat kata-kata semangat dan doanya walau jarak telah
menghalanginya namun, komunikasi-komunikasi singkat selalu terjalin diantara kita.
Kiranya Tuhan memberkati kita.
14. Keluarga Besar IJK’14, keluarga kelas B Reguler stambuk 2014, yang di juluki oleh
junior dan senior sebagai “kelas yang selalu mengandalkan kekayaan” padahal,
julukan itu payah bilanglah. Terimakasih atas ketidaklucuan dan kelucuan temanteman yang kadang menghibur dan kadang tidak sama sekali bagi penulis, namun di
balik itu, penulis juga sungguh berterimakasih sebab kita tidak pernah terpecah karena
perbedaan bahkan membuat orang yang melihat kita selalu iri dengan kekompakan
kita, semoga sukses menghampiri kita semua dan tetap menjaga solidaritas dan jangan
sombong sesukses apapun kita nantinya.
15. Untuk alm. Bapak Sorimangaraja sitanggang dan ibu silalahi, sebagai informan kunci
penulis. Penulis sungguh mengucapkan Terimakasih banyak sebab mau menerima
penulis dengan tulus dan ramah serta memberi penulis informasi yang lengkap
sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan benar. Tuhan memberkati ya
maktua dan paktua.
16. Terimakasih juga buat henny situmorang dan bang sorry sitanggang yang dengan
iklas membantu penulis dalam memenuhi informasi yang secara tiba-tiba penulis
butuhkan. Tuhan memberkati kita.
17. Terimakasih buat sarinah Shela Zelfiani selaku teman yang selalu sama kemanapun
jika ada kegiatan organisasi GMNI dan bung Bastian Silalahi selaku penerjemah
Bahasa batak asli bagi penulis. Terimakasih banyak atas perhatian dan pertolongan
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kalian dan buat bung dan sarinah yang tidak terucapkan namanya satu persatu.
Semoga Tuhan memberkati kita.
18. Terimakasih buat abang Andre Nababan, yang telah menuliskan nama penulis di
skripsinya padahal abang hanya kawan dari kakak kos penulis, terimakasih banyak ya
bang buat kata semangatnya, penulis berharap kita bisa di pertemukan di waktu yang
Tuhan Yesus tentukan.
Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua
pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan
bagi pembaca pada umumnya, serta dapat menjadi masukan bagi yang membutuhkan dan
menjadi refrensi untuk tugas-tugas kuliah.

Medan, Desember 2018
Penulis,

Sande Pasaribu, S.Pd
NIM : 3143122041
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