
ii 
 

      

KATA PENGANTAR 

Assalmu’ alaikum Wr. Wb, Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

karena kasih dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

Hakikat Ritual Selamatan Sembilan Belas Hari Penganut Agama Baha’I di Kota 

Medan” ini dengan baik. Tulisan ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu 

Sosial, Universitas Negeri Medan.  

Sebagai manusia biasa tentunya penulis tidak terlepas dari kekurangan dan 

kelemahan, sehingga skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini tentunya 

disebabkan karena segala keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Penulis berharap 

tulisan ini dapat memperkaya literatur Antropologi dalam kajian Identitas budaya, 

menambah referensi peneilitian dan dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian-

penelitian selanjutnya terkhusus pada penelitian yang mengkaji tentang Agama 

Bahá’i. 

Proses penyelesaian skripsi ini tentunya telah melibatkan banyak pihak yang 

telah memberikan waktu serta tenaga untuk membantu penulis. Maka dari itu penulis 

ingin mengucapkan 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.  Bapak Dr. Deny Setiawan, M.Si, selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial. 
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4.  Terimkasih kepada Kedua orang Tua penulis yaitu ayah H.M. Saleh dan 

mamak Tengku Syarifah Agustina Shahab Banahsan yang telah mendidik 

anakmu dari kecil sehingga dewasa, walaupun dari smp anakmu sudah 

merantau ke sebuah pesantren untuk sekolah hingga sekarang tetapi kasih 

sayang dan materi tidak pernah putus. 

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

Antropologi dan selaku pembimbingin akademik penulis yang sangat banyak 

memberikan masukan serta semangat kepada penulis untuk terus berkarya. 

5. Noviy Hasanah, M.hum, sebagai Dosen pembimbing skripsi yang telah 

meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan bimbingan serta semangat yang luar 

biasa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

6. Muhammad Iqbal, M.sos, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah 

memberi solusi jika ada permasalahan dikampus. 

7. Waston Malau, M.SP, selaku dosen penguji yang telah memberi masukkan 

untuk kemajuan penulisan skripsi. 

8. Payerli Pasaribu, M.si, selaku dosen penguji yang telah memberi masukkan 

untuk kemajuan dalam penulisan skripsi. 

9. Bapak/Ibu Dosen Prodi Pendidikan Antropologi Universitas Negeri Medan 

yang telah membekali serta memimbing selama proses perkuliahan hingga 

skripsi ini selesai. 

10. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Majelis Rohani Setempat 

(MRS), bang Irham, bang Ariesto, kak Yora dan yang lainnya yang tidak bisa 

saya sebutkan namanya satu persatu dimana telah memberikan izin penelitian 

kepada penulis, dan juga seluruh masyarakat umat Bahá’i. 
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11. Terimakasih juga kepada kak Ayu Febriyani S.Pd, M.Si dan kak Indah yang 

selalu membantu penulis dalam segala hal, terkhusus dalam penyusunan 

berkas-berkas, yang sangat rumit. 

12. Terimakasih juga kepada 5M+1HA yaitu Mirna, Maulida, Majida, Masria, 

Hanifa & Annisa, dan seluruh teman A-Reguler yang telaah banyak mewarnai 

kehidupan saya. 

13. Terimakasih kepada Sandelima Pasaribu yang selalu menemani dalam proses 

penelitian, kita wisuda sama ya ndee, dan wahyu wardani yang sudah 

membantu kalo mintak file ini itu. 

14. Terimakasih kepada biah harahap, firda siregar, Mustika Bako, Soraya 

Wafika, Syafrida, Mariani Ulfa, semuanya lah we yang memberi sokongan 

kepada saya dalam proses pembuatan skripsi. 

 

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. Semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca. 

       Medan, 03 Desember 2018 

         

MAYA SARI 

 

 


