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Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Mahakuasa, karena kasih dan 

karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pantangan 

Makanan Bagi Ibu Pasca Melahirkan (Studi Foklore Pada Etnis Melayu di 

Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu)” 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 

Folklore, menambah referensi peneilitian dan dapat menjadi bahan rujukan untuk 

penelitian-penelitian selanjutnya terkhusus pada penelitian yang mengkaji tentang 

kebudayaan pada etnis Melayu. 

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

Antropologi, serta Dosen pembimbing skripsi yang sangat banyak 

memberikan masukan serta semangat kepada penulis untuk terus berkarya 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

4. Sulian Ekomila, S.Sos, MSP, sebagai Dosen Pembimbing Akademik 

sekaligus dosen penguji dalam skripsi ini yang selalu memberi arahan 

yang baik serta mendorong penulis dalam menyelesaikan pekerjaan. 

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

yang telah membekali serta memimbing selama proses perkuliahan hingga 

skripsi ini selesai. 

6. Teristimewa untuk Ayah dan Ibu penulis, Ali Amran dan Salbiah yang tidak 

pernah lelah berdoa dan bekerja untuk memenuhi moril maupun materil 

yang memberikan motivasi dan semangat yang luar biasa, serta untuk 

Kakakku Afridayani yang selalu mengingatkan agar secepatnya 

menyelesaikan perkuliahan tepat waktu dan selalu memberi dorongan yang 

positif dan memberikan semangat, serta adikku Gusliyansyah, serta 

terimakasih juga kepada adik-adikku Zunianti dan Nur Aini. Terimakasih 

juga terkhusus kepada Nasaruddin Amd.Kep yang telah membantu penulis 

dalam menyelesaikan skripsi. 

7. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Lurah Marohanopan 

Harahap yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis, dan juga 

seluruh masyarakat Kelurahan Sei Berombang yang telah membantu 

penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 
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8. Terimakasih juga kepada kak Indah S.Pd dan kak Ayu Febriyani S.Pd, 

M.Si yang selalu membantu penulis dalam segala hal, terkhusus dalam 

penyusunan berkas-berkas, juga kepada rekan-rekan stambuk 2014, adik-

adik stambuk 2015, 2016, 2017 Prodi Pendidikan Antropologi. 

9. Terimakasih juga kepada Abangda Surya Dirja, S.Pd dan terimakasih 

kepada teman-teman seperjuangan terkhusus Hanipa Yansari yang selalu 

meluangkan waktu ketika penulis membutuhkan bantuan dan sebagai 

penasehat yang selalu memberikan kata-kata bijaknya, serta terimakasih 

juga kepadaMirna Wati, Maulida Saukinah Siregar, Maya Sari,Majida Alfi 

Effendi,dan Annisa Ayu jayati. Terimakasih juga kepada Maysana 

Aritonang, Arnisyah Saragih, Sova Azzakia, dan Chintia Nandari yang 

senantiasa memberi semangat dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.  

10.Terimaksih juga kepada kepala sekolah, guru pamong danteman-teman 

seperjuangan PPLT SMP DHARMA PANCASILA MEDAN yang telah 

membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca. 
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